
 

 

Philips
Sztereó Y kábel

1,5 m-es
3,5 mm (dugasz) - 2 RCA (dugasz)

SWA3527
Fokozza a hangzásélményt

ezzel az Y kábellel!
Fedezze fel a zenehallgatás új élményét, miközben az összetevők hangjeleket 
továbbítanak. A kiváló konstrukciónak köszönhetően még jobb a hangteljesítmény.

Jobb hangminőség
• A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók optimális jelátvitelt biztosítanak
• Nagy tisztaságú réz a megbízható jelátvitel érdekében

Jelveszteség elleni védelem
• Rézfonattal megerősített alumínium árnyékolás

Könnyű beállítás
• Könnyen megkülönböztethető, színkódos csatlakozók
• Csúszásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít
• Plug & Play a könnyebb telepítéshez

Nagyobb tartósság
• Tartós kivitel a fémhüvely jóvoltából
• Rugalmas PVC-burkolat
• Gumi törésgátló



 24 karátos arannyal bevont csatlakozó
A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók a legjobb 
minőségű jelátvitelt biztosítják.

Nagy tisztaságú réz
A rézből készült, minimális ellenállású vezető nagy 
pontosságú jelátvitelt biztosít.

Fonott árnyékolás
A rézfonattal megerősített alumínium védőburkolat 
védelmet nyújt a jelvesztéssel és az interferenciával 
szemben.

Színkódos csatlakozók
Az eltérő színek segítségével a kábelek könnyen a 
megfelelő kimeneti és bemeneti csatlakozókba 
illeszthetők

Kényelmes fogás
A csúszásmentes, ergonomikusan kialakított fogási 
felületnek köszönhetően a berendezések könnyen, 
kényelmesen csatlakoztathatók egymáshoz.

Plug & Play
A „Plug & Play” segítségével anélkül telepíthető, 
szerelhető be és vehető használatba az új alkatrész, 
hogy bajlódni kellene bármilyen bonyolult telepítési 
folyamattal vagy technikai felméréssel.

Fémhüvely
A kábelbelsőt tartós, megbízható csatlakozást 
biztosító fémhüvely óvja.

Rugalmas PVC-burkolat
A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az 
egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül 
megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot 
biztosít.

Gumi törésgátló
A gumi törésgátlóval a kábel és a csatlakozódugó 
biztonságos, mégis rugalmas módon kapcsolódik 
egymáshoz.
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Fénypontok
• Önsúly: 1,210 kg •
Csomagolás
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93167 0
• Mennyiség: 1
• Bruttó tömeg: 0,180 kg
• Önsúly: 0,060 kg
• Nettó tömeg: 0,120 kg
• Hosszúság: 28,00 cm
• Szélesség: 17,50 cm
• Magasság: 3,00 cm

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99731 7
• Mennyiség: 4
• Bruttó tömeg: 0,920 kg
• Önsúly: 0,200 kg
• Nettó tömeg: 0,720 kg
• Hossz (cm): 28,20 cm
• Szélesség (cm): 17,70 cm
• Magasság (cm): 12,20 cm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93168 7
• Mennyiség: 24
• Bruttó tömeg: 5,530 kg

• Nettó tömeg: 4,320 kg
• Hossz (cm): 57,00 cm
• Szélesség (cm): 31,00 cm
• Magasság (cm): 28,00 cm

Belső karton
• Bruttó tömeg: 0,92 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

28,2 x 17,7 x 12,2 cm
• Nettó tömeg: 0,72 kg
• Önsúly: 0,2 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 5,53 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 59 x 36 x 30 cm
• Nettó tömeg: 4,32 kg
• Önsúly: 1,21 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

17,3 x 27,5 x 2,6 cm
• Bruttó tömeg: 0,18 kg
• Nettó tömeg: 0,12 kg
• Önsúly: ,06 kg
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