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zapewniające bezpieczne połączenie podczas zmiany wtyków dźwiękowych.
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owane złącza zapewniają niezawodny kontakt

 instalacja
za oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację
yślizgujący się, ergonomiczny, łatwy w użyciu uchwyt

sza trwałość
k formowany zapewnia niezawodność połączeń
owy reduktor naprężeń
 

Philips
Wtyki RCA

żeński

SWA2567



 

Opakowanie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97776 0
• Ilość: 1
• Waga brutto: 0,015 kg
• Ciężar opakowania: 0,010 kg
• Waga netto: 0,005 kg
• Długość: 11,50 cm
• Szerokość: 9,50 cm
• Wysokość: 1,50 cm

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98125 5
• Ilość: 6
• Waga brutto: 0,092 kg
• Ciężar opakowania: 0,059 kg

• Waga netto: 0,033 kg
• Długość (cm): 15,80 cm
• Szerokość (cm): 6,00 cm
• Wysokość (cm): 10,50 cm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98126 2
• Ilość: 72
• Waga brutto: 2,600 kg
• Ciężar opakowania: 2,200 kg
• Waga netto: 0,400 kg
• Długość (cm): 25,00 cm
• Szerokość (cm): 17,00 cm
• Wysokość (cm): 33,50 cm
•

Wtyki RCA
żeński  

Dane techniczne

Data wydania 2009-01-21

Wersja: 1.0.4

12 NC: 9082 100 08742
EAN: 87 10895 97776 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
SWA

Zalety p

Niklowan
Niklowane 
między prz
połączenie.

Złącza oz
Złącza ozn
przewodu d

Wygodny
Ten niewyś
zwiększa w

Wtyk for
Wtyki form
między elem
trwałość.

Gumowy
Gumowy re
elastyczne 
2567/10

roduktu

e złącza
złącza zape
ewodem a z

naczone 
aczone kolo
o odpowied

 chwyt
lizgujący się
ygodę łącze

mowany
owane zap
entami ze

 reduktor
duktor nap
połączenie 
wniają niezakłócony kontakt 
łączem, gwarantując niezawodne 

kolorami
rami ułatwiają podłączenie 
niego wejścia i wyjścia

, ergonomiczny uchwyt ułatwia i 
nia ze sobą elementów zestawu.

ewniają niezawodność połączeń 
stawu oraz zwiększają ich 

 naprężeń
rężeń stanowi trwałe, a przy tym 
między przewodem a wtykiem.

http://www.philips.com

