
aranta uma ligação fiável
G
com este

Confie neste

Desfru
• Con

Instal
• Con
• Pega

Desfru
• Fich
• Reve
• Com
 cabo áudio estéreo

 cabo para lhe proporcionar uma ligação de áudio fiável entre componentes.

te de boa qualidade de áudio
dutor em cobre de elevado grau de pureza para transferência fiável de sinal

ação fácil
ectores com códigos de cores para reconhecimento imediato
 ergonómica antideslizante para utilização fácil

te de durabilidade alargada
a moldada para ligações seguras
stimento flexível em PVC
pensador de tensão em borracha
 

Philips
Cabo áudio estéreo

5 m

SWA4524W



 

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 23,5 x 2,5 cm
• Peso líquido: 0,051 kg
• Peso bruto: 0,07 kg
• Tara: 0,019 kg

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

33,9 x 26,4 x 22,8 cm

• Peso líquido: 1,224 kg
• Peso bruto: 2,73 kg
• Tara: 1,506 kg

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

24,4 x 10,4 x 10,1 cm
• Peso líquido: 0,204 kg
• Peso bruto: 0,34 kg
• Tara: 0,136 kg
•

Cabo áudio estéreo
5 m  

Especificações

Data de publicação  
2008-09-30

Versão: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39416
EAN: 87 12581 41740 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
SWA

Produto

Conector
Os conecto
instalação d

Ficha mo
As fichas m
component

Revestim
O revestime
núcleo delic
durabilidad

Compens
O compens
uma junção

Fáceis de
Esta pega a
component

Cobre co
Este condut
elevada na 
mínima.
4524W

s em de

es com c
res com cód
o cabo nas

ldada
oldadas ass
es e oferece

ento flex
nto flexível 
ado do cab
e e facilidad

ador de t
ador de ten
 segura e f

 segurar
ntideslizan

es fácil e er

m elevad
or em cobr
transferênc
ódigos de cores
igos de cores facilitam a 
 entradas e saídas correctas

eguram ligações seguras entre os 
m durabilidade alargada.

ível em PVC
em PVC oferece protecção para o 
o. Proporciona ainda maior 
e de instalação.

ensão em borracha
são em borracha proporciona 
lexível entre o cabo e a ficha.

te torna a ligação dos seus 
gonomicamente confortável.

o grau de pureza
e proporciona uma fiabilidade 
ia de sinal, com resistência 
/10

staque

http://www.philips.com

