
 

Philips
Luidsprekerdraad

10 m
16 gauge

SWA3538
Verruim uw luisterervaring

met deze luidsprekerdraad
Ontdek een nieuwe wereld van luistergenot terwijl audiosignalen worden overgezet 
tussen uw componenten. Dankzij de superieure fabricage is de kwaliteit van het geluid 
nog beter.

Geniet van betere geluidskwaliteit
• Zuiver koperen conductor voor betrouwbare signaaloverdracht
• Compacte conductor voor betere signaaloverdracht

Eenvoudige installatie
• Gekleurde kabels om de polariteit eenvoudig te herkennen.
• Plug & Play zorgt voor een eenvoudigere installatie

Geniet van verlengde duurzaamheid
• Flexibele PVC-aansluiting

Milieuvriendelijk
• Milieuvriendelijke, loodvrije constructie
 



 Zuiver koper
Deze koperen conductor zorgt voor nauwkeurige 
signaaloverdracht met minimale weerstand.

Compacte conductor
Een compactere koperen constructie 
vergemakkelijkt een betere signaaloverdracht.

Gekleurde kabels
Vertinde koperen en ongedekte koperen 
conductors om de polariteit eenvoudig te 
herkennen.

Plug & Play
Met Plug & Play installeert u nieuwe componenten 
zonder technische analyses of complexe procedures 
te hoeven uitvoeren. Gewoon even aansluiten en het 
werkt!

Flexibele PVC-aansluiting
Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van 
de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde 
duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Loodvrije constructie
Loodvrije constructie van milieuvriendelijke 
materialen.
SWA3538/10

Kenmerken
• Hoogte: 270 mm
Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93175 5
• Hoeveelheid: 28
• Brutogewicht: 14,10 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,6 kg
• Nettogewicht: 13,5 kg
• Lengte: 640 mm
• Breedte: 350 mm

Afmetingen
• Brutogewicht: 0,44 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,06 kg
• Nettogewicht: 0,38 kg
• Lengte van het product: 23 cm
• Afmetingen van product (B x H): 140 x 60 mm
•

Specificaties
Luidsprekerdraad
10 m 16 gauge 
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