
 

Philips
Cabo estéreo Y

10 m
3,5 mm(M) - 2 RCA(M)

SWA4547W
Garanta uma ligação fiável

com este cabo estéreo Y
Confie neste cabo para lhe proporcionar uma ligação de áudio fiável entre componentes.

Desfrute de boa qualidade de áudio
• Degradação do sinal minimizada pelos conectores banhados a ouro
• Condutor em cobre de elevado grau de pureza para transferência fiável de sinal

Protecção contra perda de sinal
• Protecção em cobre puro

Instalação fácil
• Conectores com códigos de cores para reconhecimento imediato

Desfrute de durabilidade alargada
• Ficha moldada para ligações seguras
• Revestimento flexível em PVC
• Compensador de tensão em borracha
 



 Conectores banhados a ouro
Conectores de elevada qualidade que minimizam a 
perda do sinal.

Protecção em cobre puro
A protecção em cobre puro protege contra a perda 
de sinal.

Ficha moldada
As fichas moldadas asseguram ligações seguras entre 
os componentes e oferecem durabilidade alargada.

Revestimento flexível em PVC
O revestimento flexível em PVC oferece protecção 
para o núcleo delicado do cabo. Proporciona ainda 
maior durabilidade e facilidade de instalação.

Compensador de tensão em borracha
O compensador de tensão em borracha 
proporciona uma junção segura e flexível entre o 
cabo e a ficha.

Cobre com elevado grau de pureza
Este condutor em cobre proporciona uma fiabilidade 
elevada na transferência de sinal, com resistência 
mínima.

Conectores com códigos de cores
Os conectores com códigos de cores facilitam a 
instalação do cabo nas entradas e saídas correctas
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Embalagem Interior
• Peso bruto: 1,0273 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

24,5 x 20,6 x 17,2 cm
• Peso líquido: 0,688 kg
• Tara: 0,3393 kg
• EAN: 87 12581 47569 7
• Número de embalagens para o consumidor: 4

Embalagem exterior
• Peso bruto: 6,67 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

64,8 x 26 x 36,8 cm
• Peso líquido: 4,128 kg

• Tara: 2,542 kg
• EAN: 87 12581 47568 0
• Número de embalagens para o consumidor: 24

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

19,5 x 23,5 x 3,3 cm
• Peso bruto: 0,218 kg
• Peso líquido: 0,172 kg
• Tara: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 46307 6
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
•

Especificações
Cabo estéreo Y
10 m 3,5 mm(M) - 2 RCA(M) 
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