
 

 

Philips
Adapter

3,5 mm (M) - RCA (F)-adaptere

SWA2565W
Skab en pålidelig forbindelse

med denne adapter
Brug denne adapter til overførsel af lyd/videosignaler mellem dine komponenter.

Få god billedkvalitet
• Nikkelbelagte stik giver bedre kontakt
• Fremstillet med en kvalitetskonstruktion

Få god lydkvalitet
• Nikkelbelagte stik giver bedre kontakt

Nem installation
• Skridsikkert ergonomisk greb, som giver større brugervenlighed

Øget holdbarhed
• Fleksibel PVC-kappe
• Aflastningssystem af gummi



 Nikkelbelagte stik
De nikkelbelagte stik sikrer støjfri kontakt mellem 
kabel og stik, hvilket igen giver en bedre forbindelse.

Kvalitetskonstruktion
Der er kun anvendt de allerbedste materialer i 
produktet, hvilket sikrer en lang levetid

Nikkelbelagte stik
De nikkelbelagte stik sikrer støjfri kontakt mellem 
kabel og stik, hvilket igen giver en bedre forbindelse.

Easy Grip
Dette skridsikre greb gør det nemt og ergonomisk 
bekvemt at tilslutte dine komponenter.

Fleksibel PVC-kappe
Fleksibel PVC-kappe giver beskyttelse af den 
følsomme kabelkerne. Det giver også udvidet 
holdbarhed og nem installation.

Aflastningssystem af gummi
Aflastningssystem af gummi, som giver en sikker og 
fleksibel tilslutning mellem kablet og stikket.
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Emballagedata
• Mængde: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99474 3
• Bruttovægt: 0,015 kg
• Nettovægt: .005 kg
• Taravægt: 0,010 kg

Indvendig emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99872 7
• Mængde: 6
• Længde: 135 mm
• Bredde: 105 mm
• Højde: 60 mm
• Bruttovægt: 0,12 kg
• Nettovægt: 0,06 kg
• Taravægt: 0,06 kg

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99873 4
• Mængde: 36
• Længde: 240 mm
• Bredde: 190 mm
• Højde: 150 mm
• Bruttovægt: 0,92 kg
• Nettovægt: 0,36 kg
• Taravægt: 0,56 kg

Mål
• Længde: 11,5 cm
• Mål på produkt (B x H): 95 x 17 mm
• Bruttovægt: 0,02 kg
• Nettovægt: 0,01 kg
• Taravægt: 0,01 kg
•

Specifikationer
Adapter
3,5 mm (M) - RCA (F)-adaptere  

http://www.philips.com

