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Опаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97778 4
• Количество: 1
• Бруто тегло: 0,340 кг
• Тегло на опаковката: 0,080 кг
• Нето тегло: 0,260 кг
• Дължина: 28,00 см
• Ширина: 17,50 см
• Височина: 4,70 см

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98427 0
• Количество: 4
• Бруто тегло: 1,610 кг
• Тегло с опаковката: 0,250 кг

• Нето тегло: 1,360 кг
• Дължина (см): 29,70 см
• Ширина (см): 20,40 см
• Височина (см): 19,00 см

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98428 7
• Количество: 24
• Бруто тегло: 10,060 кг
• Тегло с опаковката: 0,400 кг
• Нето тегло: 9,600 кг
• Дължина (см): 62,70 см
• Ширина (см): 32,00 см
• Височина (см): 41,00 см
•

Цифров аудио кабел
5 м  

Спецификации

Дата на издаване  
2008-05-06

Версия: 3.1.5

12 NC: 9082 100 08745
EAN: 87 10895 97778 4

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
SWA

Акценти

Мед с ви
Този меден
предаване
съпротивл

Оплетка
Оплеткат
екраниров
смущения.

Лесно за
Този захва
компонент

Plug and 
Plug and pl
компонент

Метален
Предпазни
вътрешна
дълготрай

Гъвкава 
Гъвкавата
сърцевина 
удълженат
инсталира

Гумен за
Гуменият 
между каб

Конструк
Конструкц
материал
3568/10

 на про

сока чис
 проводни

 на сигнала
ение.

а от мед, 
ка, предпаз

хващане
т без прип
ите лесно

Play
ay осигуряв
ите без в

 корпус
ят метал
та връзка 
ност и над

PVC изол
 PVC изола
на кабела.
а експлоа
не.

хват
захват е с
ела и гнезд

ция без 
ия без оло

и.
тота
к осигурява висока точност на 
 при минимално 

усилена с алуминиева 
ва от загуби в сигнала и 

лъзване прави свързването на 
 и с ергономично удобство.

а лесно инсталиране на 
ремепоглъщащи операции.

ен корпус предпазва 
в кабела. Той осигурява 
еждност на връзката.

ация
ция предпазва нежната 
 Тя също допринася за 
тация и лекота при 

игурна, но гъвкава връзка 
ото.

олово
во от щадящи околната среда 
дукта

http://www.philips.com

