
 

 

Philips
Kábel pre reproduktory

25 m
S priemerom 1,3 mm a s prierez. 
1,3 mm2

SWA3539
Objavte nové zážitky z počúvania

s týmto káblom pre reproduktor
Zažite novú úroveň počúvania zatiaľ, čo prenášate audio signály medzi vašimi 
komponentmi. Vynikajúca konštrukcia zabezpečuje zlepšený výkon zvuku.

Vychutnajte si lepšiu kvalitu zvuku
• Medený vodič s vysokou čistotou pre spoľahlivý prenos signálu
• Zhustený vodič pre lepší prenos signálu

Jednoduchá inštalácia
• Farebne označený kábel pre jednoduchú identifikáciu polarity
• Plug & Play umožňuje jednoduchšiu inštaláciu

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Flexibilný PVC plášť



 Meď s vysokou čistotou
Tento medený vodič zaisťuje vysokú presnosť 
prenosu signálu pri minimálnom odpore.

Zhustený vodič
Zhustená konštrukcia z medi zaisťuje lepší prenos 
signálu.

Farebne označené káble
Tienené medené a čisté medené vodiče zaisťujú 
jednoduchú identifikáciu polarity.

Plug & Play
Plug & Play vám poskytuje možnosť pracovať bez 
vykonávania zložitých inštalačných procedúr alebo 
technických analýz pri pridávaní nového 
komponentu.

Flexibilný PVC plášť
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra 
kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú 
inštaláciu.
SWA3539/10

Hlavné prvky
• Hmotnosť obalu: 0,330 kg •
Balenie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93176 2
• Množstvo: 1
• Celková hmotnosť: 1,000 kg
• Hmotnosť obalu: 0,100 kg
• Čistá hmotnosť: 0,900 kg
• Dĺžka: 28 00 cm
• Šírka: 16 00 cm
• Výška: 8 00 cm

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99771 3
• Množstvo: 2
• Hmotnosť brutto: 2,330 kg

• Netto hmotnosť: 2 000 kg
• Dĺžka (cm): 25,70 cm
• Šírka (cm): 16 20 cm
• Výška (cm): 16 20 cm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93178 6
• Množstvo: 12
• Hmotnosť brutto: 14,000 kg
• Hmotnosť obalu: 2 000 kg
• Netto hmotnosť: 12,000 kg
• Dĺžka (cm): 51 00 cm
• Šírka (cm): 38 50 cm
• Výška (cm): 36 00 cm
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Technické údaje
Kábel pre reproduktory
25 m S priemerom 1,3 mm a s prierez. 1,3 mm2
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