
 

Philips
Hangszórókábel

25 m
16-os vezetékméret

SWA3539
Fokozza a hangzásélményt

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

Jobb hangminőség
• Nagy tisztaságú réz a megbízható jelátvitel érdekében
• Tömör rézvezető a jobb jelátvitel érdekében

Könnyű beállítás
• Az eltérő színű kábelek megkönnyítik a pólusok megkülönböztetését
• Plug & Play a könnyebb telepítéshez

Nagyobb tartósság
• Rugalmas PVC-burkolat
 



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

Tömör rézvezető
A tömör felépítésű, sodort rézkábel jobb minőségű 
jelátvitelt biztosít.

Színkódos kábelek
Az ónozott és csupasz rézvezetők megkönnyítik a 
pólusok megkülönböztetését.

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.

Rugalmas PVC-burkolat
A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az 
egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül 
megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot 
biztosít.
SWA3539/10

Fénypontok
• Önsúly: 0,330 kg •
Csomagolás
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93176 2
• Mennyiség: 1
• Bruttó tömeg: 1 000 kg
• Önsúly: 0,100 kg
• Nettó tömeg: 0,900 kg
• Hosszúság: 28,00 cm
• Szélesség: 16,00 cm
• Magasság: 8,00 cm

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99771 3
• Mennyiség: 2
• Bruttó tömeg: 2,330 kg

• Nettó tömeg: 2 000 kg
• Hossz (cm): 25,70 cm
• Szélesség (cm): 16,20 cm
• Magasság (cm): 16,20 cm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93178 6
• Mennyiség: 12
• Bruttó tömeg: 14,000 kg
• Önsúly: 2 000 kg
• Nettó tömeg: 12,000 kg
• Hossz (cm): 51,00 cm
• Szélesség (cm): 38,50 cm
• Magasság (cm): 36,00 cm
Műszaki adatok
Hangszórókábel
25 m 16-os vezetékméret 
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