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Fiber optik ses kablosu

1,5 m

SWA3522
Dinleme deneyiminizi geliştirin

bu fiber optik ses kablosuyla
Bileşenler arasında ses sinyali aktarımı yaparken yeni bir dinleme düzeyinin keyfini sürün. 
Olağanüstü yapısı, gelişmiş bir ses performansı sağlar.

Daha iyi ses kalitesinin keyfini çıkarın
• Yüksek kaliteli fiber optik

Kolay kurulum
• Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım
• Kullanım kolaylığı için tak ve çalıștır özelliği
• Ses adaptörleri dahildir

Uzun süreli kullanımın keyfini çıkarın
• Uzun süreli kullanım için koruyucu metal kaplama
• Esnek PVC kılıf
• Kauçuk gerinim önleyici
 



 Fiber Optik
Camdan yapılmıș insan saçı inceliğinde optik șeritler, 
dijital bilgileri tașırken eșsiz bir ses kalitesi sağlar.

Kolay tutuș
Bu kaymaz tutuș bileșenlerinizi kolay ve ergonomik 
açıdan rahat bir șekilde bağlamanızı sağlar.

Tak ve Çalıștır
Tak ve çalıștır özelliği, bileșenlerin zaman alan 
yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini 
sağlar.

Ses Adaptörleri Dahildir
Ürünün çok yönlü kullanılabilmesi için ses adaptörü 
dahildir.

Metal kaplama
Metal kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. 
Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını 
sağlar.

Esnek PVC Kılıf
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. 
Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

Kauçuk gerinim önleyici
Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiș arasında güvenli 
ama esnek bir bağlantı sağlar.
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Özellikler
• Dara ağırlığı: 0,220 kg •
Ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93157 1
• Miktar: 1
• Brüt Ağırlık: 0,100 kg
• Dara Ağırlığı: 0,030 kg
• Net Ağırlık: 0,070 kg
• Uzunluk: 23,00 cm
• Genișlik: 14,50 cm
• Yükseklik: 3,50 cm

İç Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99764 5
• Miktar: 4
• Brüt ağırlık: 0,620 kg

• Net ağırlık: 0,400 kg
• Uzunluk (cm): 23.20 cm
• Genișlik (cm): 14.20 cm
• Yükseklik (cm): 14.20 cm

Dıș Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93158 8
• Miktar: 24
• Brüt ağırlık: 3,700 kg
• Dara ağırlığı: 1,300 kg
• Net ağırlık: 2,400 kg
• Uzunluk (cm): 46,00 cm
• Genișlik (cm): 26.00 cm
• Yükseklik (cm): 32,00 cm
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