
bjevte nové poslechové zá
O
s tímto a

Zažijte novo

Vynikající ko

Vychu
• 24ka

Zabra
• Měd

Snadn
• Bare
• Prot
• Syst

Vychu
• Liso
• Pruž
• Pryž
žitky
udio kabelem

u úroveň poslechu během přenosu audio signálu mezi komponenty. 

nstrukce poskytuje lepší reprodukci zvuku.

tnejte si kvalitnější zvuk
rátové pozlacené konektory optimalizují přechod signálu

ňuje ztrátě signálu
ěným opletením posílené hliníkové stínění

á instalace
vné značení konektorů pro okamžité rozpoznání
iskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání
ém Plug and Play pro snadné použití

tnejte si zvýšenou odolnost
vaný konektor zabezpečující propojení
ný plášť z PVC
ová ochrana proti namáhání
 

Philips
Audio kabel

3,5 mm (M) – 2x RCA (M)
1,5 m

SWA3161W



 

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 8,9 x 28,4 x 2,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,140 kg
• Hrubá hmotnost: 0 260 kg
• Hmotnost obalu: 0,120 kg
• EAN: 87 12581 39254 3
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 29,5 x 10,4 x 11,9 cm
• Čistá hmotnost: 0,560 kg
• Hrubá hmotnost: 1,290 kg
• Hmotnost obalu: 0,730 kg
• EAN: 87 12581 39692 3
• Počet spotřebitelských balení: 4
•

Audio kabel
3,5 mm (M) – 2x RCA (M) 1,5 m 
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