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tego złącza można zamienić dźwięk stereofoniczny na dźwięk mono.

 się dobrą jakością dźwięku
acane złącza zmniejszają tłumienie sygnału

na przed utratą sygnału
nowanie z czystej miedzi

 instalacja
za oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację
yślizgujący się, ergonomiczny, łatwy w użyciu uchwyt

sza trwałość
k formowany zapewnia niezawodność połączeń
yczna koszulka z PCW
owy reduktor naprężeń
 

Philips
Adapter stereo Y

RCA (M) – 2 x RCA (F)

SWA4553W



 

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,22 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

13,5 x 10,5 x 8,5 cm
• Waga netto: 0,12 kg
• Ciężar opakowania: 0,1 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,5 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

27,5 x 24 x 15 cm
• Waga netto: 0,72 kg
• Ciężar opakowania: 0,78 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 11,5 x 2,4 cm
• Waga brutto: 0,04 kg
• Waga netto: 0,02 kg
• Ciężar opakowania: 0,02 kg
•

Adapter stereo Y
RCA (M) – 2 x RCA (F)  
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 zmniejszające tłumienie sygnału.
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niego wejścia i wyjścia
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