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Philips
Plugger for hodetelefon-
skjøtekabel

3,5 mm (M) – 3,5 mm (F)

SWA2568



 

Emballasje
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97777 7
• Antall: 1
• Bruttovekt: 0,016 kg
• Taravekt: 0,008 kg
• Nettovekt: 0,008 kg
• Lengde: 11,50 cm
• Bredde: 9,50 cm
• Høyde: 1,60 cm

Innereske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98127 9
• Antall: 6
• Bruttovekt: 0,114 kg
• Taravekt: 0,070 kg

• Nettovekt: 0,044 kg
• Lengde (cm): 14,30 cm
• Bredde (cm): 7,00 cm
• Høyde (cm): 10,50 cm

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98128 6
• Antall: 72
• Bruttovekt: 1,643 kg
• Taravekt: 1,125 kg
• Nettovekt: 0,518 kg
• Lengde (cm): 27,50 cm
• Bredde (cm): 16,00 cm
• Høyde (cm): 33,00 cm
•

Plugger for hodetelefon-skjøtekabel
3,5 mm (M) – 3,5 mm (F)  

Spesifikasjoner

Utgivelsesdato  
2009-01-21

Versjon: 2.0.4

12 NC: 9082 100 08743
EAN: 87 10895 97777 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive eiere.

www.philips.com
SWA

Produkt

Nikkelbe
Nikkelbelag
mellom kab
pålitelig.

Fargekod
Fargekoded
kablene i ri

Godt gre
Dette glisik
komfortabe

Støpt plu
Støpte kont
komponent

Avlastnin
Avlastning f
samtidig fle
2568/10

høydepu

lagte kon
te kontakte
elen og kon

ede kont
e kontakte
ktige inn- og

p
re håndtake
lt å koble t

gg
akter gir sik
er og gir stø

g for gum
or gummibe
ksibel skjøt
takter
r oppretter en "ren" kontakt 
takten slik at tilkoblingen blir 

akter
r gjør det enkelt å installere 
 utganger

t gjør det enkelt og ergonomisk 
il komponentene.

re tilkoblinger mellom 
rre holdbarhet.

mibelastning
lastning gir en sikker, men 

 mellom kabelen og kontakten.
nkter

http://www.philips.com

