
 

 

Philips
Adaptador estéreo

6,35 mm(M) - 3,5 mm(F)

SWA3030S
Experimente um som superior

com este adaptador estéreo
Consiga uma melhor ligação para transferir sinais áudio entre os seus componentes. Este 
adaptador converte uma ficha mini de 3,5 mm numa ficha estéreo de 6,35 mm.

Desfrute de melhor qualidade de áudio
• Os conectores banhados a ouro de 24 quilates optimizam o sinal

Instalação fácil
• Pega ergonómica antideslizante para utilização fácil

Desfrute de durabilidade alargada
• Protecção em metal para durabilidade alargada

Amigo do ambiente
• Construção sem chumbo, amiga do ambiente



 Conector banhado a ouro de 24 quilates
Os conectores banhados a ouro de 24 quilates 
asseguram a melhor qualidade de sinal para os seus 
componentes.

Protecção em metal
A protecção em metal protege a ligação interna do 
cabo. Garante a durabilidade e fiabilidade da sua 
ligação.

Fáceis de segurar
Esta pega antideslizante torna a ligação dos seus 
componentes fácil e ergonomicamente confortável.

Construção sem chumbo
Construção sem chumbo, com materiais amigos do 
ambiente.
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Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

8,9 x 11,7 x 2,5 cm
• Peso líquido: 0,009 kg
• Peso bruto: 0,023 kg
• Tara: 0,014 kg
• EAN: 87 12581 49459 9
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

13,2 x 11,4 x 14,2 cm
• Peso líquido: 0,036 kg
• Peso bruto: 0,202 kg
• Tara: 0,166 kg
• EAN: 87 12581 49461 2
• Número de embalagens para o consumidor: 4
•

Especificações
Adaptador estéreo
6,35 mm(M) - 3,5 mm(F)
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