
 

Philips
Кабел за тонколони

10 м
Размер "16"

SWA3538
Получете по-качествен звук

с този кабел за тонколони
Ново качество на слушането на музика при прехвърляне на аудиосигнали между 
устройствата. Висококачествената конструкция допринася за подобрени звукови 
характеристики.

Слушайте звук с по-добро качество
• Проводник от мед с висока чистота за надеждно пренасяне на сигнала
• Плътен проводник за по-добро пренасяне на сигнала

Лесно инсталиране
• Цветово кодирани кабели за лесно различаване на поляритета
• Plug & Play за по-лесно инсталиране

Възползвайте се от по-дългия период на експлоатация
• Гъвкава PVC изолация

Щадящ околната среда
• Щадяща околната среда конструкция без олово
 



 Мед с висока чистота
Този меден проводник осигурява висока точност 
на предаване на сигнала при минимално 
съпротивление.

Плътен проводник
По-плътната конструкция от мед спомага за по-
доброто пренасяне на сигнала.

Цветово кодирани кабели
Проводниците от калайдисана мед и от чиста 
мед са начин за лесно различаване на поляритета.

Plug & Play
Plug & Play ви дава възможност да инсталирате 
или добавите нов компонент и той да проработи, 
без да трябва да изпълнявате сложна 
инсталационна процедура или технически анализ.

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

Конструкция без олово
Конструкция без олово от щадящи околната 
среда материали.
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Акценти
• Височина: 270 мм
Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93175 5
• Количество: 28
• Бруто тегло: 14,10 кг
• Тегло с опаковката: 0,6 кг
• Нето тегло: 13,5 кг
• Дължина: 640 мм
• Ширина: 350 мм

Размери
• Бруто тегло: 0,44 кг
• Тегло с опаковката: 0,06 кг
• Нето тегло: 0,38 кг
• Дължина на изделието: 23 см
• Габарити на продукта (Ш x В): 140 x 60 мм
•
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