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Оптичен аудио кабел

1,5 м

SWA3302S
Изпитайте превъзходния звук

с този оптичен аудио кабел
Изпитайте превъзходния звук с висока детайлност. Оптично чистата светлинна 
тръба пренася цифровия аудио сигнал между компонентите за ненарушено 
качество на звука.

Слушайте звук с по-добро качество
• Висококачествено оптично влакно

Възползвайте се от по-дългия период на експлоатация
• Предпазен метален корпус за по-дълга експлоатация
• Гъвкава PVC изолация

Лесно инсталиране
• Приложени са аудио адаптери
• Ергономичен захват без приплъзване за лесно използване

Щадяща околната среда
• Щадяща околната среда конструкция без олово



 Гъвкава PVC изолация
Гъвкавата PVC изолация предпазва нежната 
сърцевина на кабела. Тя също допринася за 
удължената експлоатация и лекота при 
инсталиране.

Приложени са аудио адаптери
Приложен е аудио адаптер за пълноценно 
използване на изделието.

Лесно захващане
Този захват без приплъзване прави свързването 
на компонентите лесно и с ергономично 
удобство.

Метален корпус
Предпазният метален корпус предпазва 
вътрешната връзка в кабела. Той осигурява 
дълготрайност и надеждност на връзката.

Оптично влакно
Оптично чистата светлинна тръба пренася 
цифрова информация до компонентите за 
ненарушен звук с висока детайлност.
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Габарити на опаковката
• Начин на поставяне: Окачен
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

8,9 x 24 x 4,3 см
• Нето тегло: 0,033 кг
• Бруто тегло: 0,081 кг
• Тегло на опаковката: 0,048 кг
• EAN: 87 12581 49437 7
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 21,9 x 11,7 x 26,9 см
• Нето тегло: 0,132 кг
• Бруто тегло: 0,55 кг
• Тегло на опаковката: 0,418 кг
• EAN: 87 12581 49439 1
• Брой потребителски опаковки: 4
•
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