
сигурете надеждна връзк
О
с този к

Доверете с

най-добрат

Слуш
• Про

Пред
• Опл

Лесно
• Ерго

Възпо
• Фор
• Гъвк
• Гуме
а
абел за цифрово аудио

е на този кабел за най-добра работа на устройствата. Той ви гарантира 

а връзка за прехвърляне на аудиосигнали между устройствата.

айте звук с добро качество
водник от мед с висока чистота за надеждно пренасяне на сигнала

пазва от загуби в сигнала
етка от чиста мед

 инсталиране
номичен захват без приплъзване за лесно използване

лзвайте се от по-дългия период на експлоатация
мовани съединители за сигурни връзки
ава PVC изолация
н захват
 

Philips
Цифров аудио кабел

5 м

SWA2569



 

Опаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97828 6
• Количество: 1
• Бруто тегло: 0,134 кг
• Тегло на опаковката: 0,020 кг
• Нето тегло: 0,114 кг
• Дължина: 23,50 см
• Ширина: 9,50 см
• Височина: 3,30 см

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98129 3
• Количество: 4
• Бруто тегло: 0,686 кг
• Тегло с опаковката: 0,150 кг

• Нето тегло: 0,536 кг
• Дължина (см): 25,00 см
• Ширина (см): 11,00 см
• Височина (см): 15,50 см

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98130 9
• Количество: 24
• Бруто тегло: 4,416 кг
• Тегло с опаковката: 0,300 кг
• Нето тегло: 4,116 кг
• Дължина (см): 34,50 см
• Ширина (см): 26,50 см
• Височина (см): 34,20 см
•
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