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Philips
Stereofónny Y adaptér

2 RCA (M) - 1 RCA (F)

SWA2555



 

Balenie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97772 2
• Množstvo: 1
• Celková hmotnosť: 0,032 kg
• Hmotnosť obalu: 0 009 kg
• Čistá hmotnosť: 0 023 kg
• Dĺžka: 11 50 cm
• Šírka: 9,50 cm
• Výška: 2 70 cm

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98117 0
• Množstvo: 6
• Hmotnosť brutto: 0,227 kg
• Hmotnosť obalu: 0 090 kg

• Netto hmotnosť: 0 137 kg
• Dĺžka (cm): 18,50 cm
• Šírka (cm): 9,50 cm
• Výška (cm): 10 50 cm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98118 7
• Množstvo: 72
• Hmotnosť brutto: 3,184 kg
• Hmotnosť obalu: 1,542 kg
• Netto hmotnosť: 1,642 kg
• Dĺžka (cm): 39,00 cm
• Šírka (cm): 20 50 cm
• Výška (cm): 33 00 cm
•

Stereofónny Y adaptér
2 RCA (M) - 1 RCA (F)  

Technické údaje

Dátum vydania  
2007-11-28

Verzia: 2.0

12 NC: 9082 100 08738
EAN: 87 10895 97772 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
SWA

Najdôlež

Poniklova
Poniklované
káblom a k

Jednoduc
Toto protišm
vašich kom

Lisovaná 
Lisovaná pr
komponent

Flexibilný
Flexibilný PV
kábla. Tiež
inštaláciu.

Gumený 
Gumený uv
spoľahlivý s

Tienenie 
Tienenie z 

Farebne 
Farebne oz
vášho kábla
2555/10

itejšie p

né konek
 konektory 
onektorom 

hé uchyte
ykové uch

ponentov a 

prípojka
ípojka pre z
mi a ktorá 

 PVC plá
C plášť za

 poskytuje z

uvoľňova
oľňovač nap
pojovací bo

z čistej m
čistej medi 

označené
načené kon
 do správn
tory
zabezpečujú čistý kontakt medzi 
pre spoľahlivé prepojenie.

nie
ytenie zjednodušuje pripojenie 
robí ho ergonomicky komfortným.

aistené prepojenia medzi 
ponúka zvýšenú odolnosť.

šť
isťuje ochranu citlivého jadra 
výšenú odolnosť a jednoduchú 

č napnutia
nutia zaisťuje bezpečný, avšak 

d medzi káblom a koncovkou.

edi
chráni pred stratou signálu.

 konektory
ektory zjednodušujú inštaláciu 
ych vstupov a výstupov
rodukty

http://www.philips.com

