
 

 

fra Philips
Fiberoptisk lydkabel

1,5 m

SWA3302W
Gør lydoplevelsen bedre

med dette fiberoptiske lydkabel
Få en bedre lydoplevelse, når du overfører lydsignaler mellem dine komponenter. Det 
fremragende design giver forbedret lyd.

Få bedre lydkvalitet
• Fiberoptik af høj kvalitet

Nem installation
• Lydadaptere medfølger
• Skridsikkert ergonomisk greb, som giver større brugervenlighed
• Plug and play giver nem brug

Øget holdbarhed
• Fleksibel PVC-kappe
• Aflastningssystem af gummi
• Beskyttende metalkappe giver øget holdbarhed



 Fleksibel PVC-kappe
Fleksibel PVC-kappe giver beskyttelse af den 
følsomme kabelkerne. Det giver også udvidet 
holdbarhed og nem installation.

Lydadaptere medfølger
Der medfølger en lydadapter, som giver produktet 
mange anvendelsesmuligheder.

Aflastningssystem af gummi
Aflastningssystem af gummi, som giver en sikker men 
fleksibel tilslutning mellem kablet og stikket.

Behageligt greb

Dette skridsikre greb gør det nemt og ergonomisk 
bekvemt at tilslutte dine komponeter.

Plug and Play
Plug and play giver nem installation af komponenter 
uden tidsrøvende installationer.

Metalkappe
Metalkappen beskytter kablets interne stik. Det 
sikrer din tilslutnings holdbarhed og pålidelighed.

Fiberoptik
Et optisk rent lysrør sender digitale informationer til 
komponenterne, så du får kompromisløs high 
definition-lyd.
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Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9 x 28 x 2,5 cm
• Nettovægt: 0,15 kg
• Bruttovægt: 0,25 kg
• Taravægt: 0,1 kg
• EAN: 87 12581 39256 7
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 

14,6 x 11,45 x 29,5 cm
• Nettovægt: 0,6 kg
• Bruttovægt: 1,25 kg
• Taravægt: 0,65 kg
• EAN: 87 12581 39694 7
• Antal forbrugeremballager: 4
•
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