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Philips
Przedłużacz słuchawkowy

2,5 m
3,5 mm (męski) – 3,5 mm (żeński)

SWA2704W



 

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 23,5 x 2,5 cm
• Waga netto: 0,05 kg
• Waga brutto: 0,07 kg
• Ciężar opakowania: 0,02 kg

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

33,9 x 26,3 x 22,8 cm

• Waga netto: 1,2 kg
• Waga brutto: 2,6 kg
• Ciężar opakowania: 1,4 kg

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

24,4 x 10,4 x 10,1 cm
• Waga netto: 0,2 kg
• Waga brutto: 0,34 kg
• Ciężar opakowania: 0,14 kg
•

Przedłużacz słuchawkowy
2,5 m 3,5 mm (męski) – 3,5 mm (żeński) 

Dane techniczne

Data wydania 2008-08-25

Wersja: 1.0.3

12 NC: 8670 000 35561
EAN: 87 12581 38295 7

© 2008 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

Wtyk for
Wtyki form
między elem
trwałość.

Elastyczn
Elastyczna 
przewodu. 
łatwość inst

Gumowy
Gumowy re
elastyczne 

Ekranow
Ekranowan
sygnału.

Wygodny
Ten niewyś
zwiększa w

Wysokog
Taka miedz
dokładność
rezystancji.
2704W

roduktu

mowany
owane zap
entami ze

a koszulk
koszulka z 
Ponadto za
alacji.

 reduktor
duktor nap
połączenie 

anie z czy
ie z czystej 

 chwyt
lizgujący się
ygodę łącze

atunkow
iana żyła p

 przesyłania
ewniają niezawodność połączeń 
stawu oraz zwiększają ich 

a z PCW
PCW chroni delikatną żyłę 
pewnia jego większą trwałość i 

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

stej miedzi
miedzi chroni przed utratą 

, ergonomiczny uchwyt ułatwia i 
nia ze sobą elementów zestawu.

a miedź
rzewodząca zapewnia wysoką 
 sygnału, przy minimalnej 
/10

http://www.philips.com

