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SWA6305
Nauti täydellisestä kuunteluelämyksestä

digitaalisella koaksiaalikaapelilla
Hyödynnä laitteidesi suorituskykyä. Tämä huippuluokan kaapeli takaa parhaan yhteyden 
laitteiden välisten videosignaalien siirtämiseen.

Nauti laadukkaammasta äänestä
• Huipputasoinen digitaalinen johto takaa tehokkaan signaalin siirron
• 24 karaatin kullatut liittimet optimoivat signaalin
• 4-kanavaiset liittimet varmistavat luotettavan yhteyden

Suojaa signaalihäviöiltä
• 100-prosenttinen alumiinisuojus
• Hapettomasta kuparista valmistettu johdin siirtää signaalin tehokkaasti
• Kuparipunospäällysteinen suojus

Helppo asentaa
• Liittimien värikoodit helpottavat tunnistamista
• Luistamaton ergonominen kahva helpottaa käsittelemistä
• Plug and play takaa vaivattoman käytön

Nauti pidemmästä käyttöiästä
• Kestävä messinkikuori pidentää käyttöikää
• Erittäin taipuisat kuoret tuovat uskomattoman joustavuuden
 



 Digitaalinen signaalin siirto
Huipputasoinen johto siirtää signaalin tehokkaasti 
digitaalisella tekniikalla.

24 karaatin kullattu liitin
24 karaatin kullatut liittimet varmistavat laadukkaan 
signaalin.

4-kanavaiset liittimet
4-kanavaiset liittimet varmistavat luotettavan 
yhteyden laitteiden ja johdon välillä.

100-prosenttinen alumiinisuojus
Tämä suojaava alumiinikerros ehkäisee 
sähkömagneettisten häiriöiden vaikutuksia ja 
parantaa signaalin laatua.

Erittäin puhdas OFC-kierrejohdin
Tämä hapettomasta kuparista valmistettu jodin 
siirtää signaalin erittäin tarkasti ja minimaalisella 
vastuksella.

Kuparipunospäällysteinen suojus
Tämä suojaava kuparikerros ehkäisee 
radiotaajuushäiriöiden vaikutuksia ja parantaa 
signaalin laatua.

Värikoodatut liittimet
Liittimien värikoodit helpottavat johtojen kytkemistä 
oikeisiin tulo- ja lähtöliitäntöihin

Sopii käteen
Luistamaton kahva helpottaa laitteiden liittämistä 
ergonomisesti.

Plug and Play
Plug and play -ominaisuus helpottaa ja nopeuttaa 
laitteiden asentamista.

Kestävä messinkikuori
Kestävä messinkikuori suojaa johdon sisäisiä liitoksia. 
Se takaa johdon kestävyyden ja yhteyden 
luotettavuuden.

Erittäin taipuisat kuoret
Erittäin taipuisat PVC-kuoret kestävät hankausta ja 
suojaavat jokapäiväiseltä kulumiselta.
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Pakkauksen tiedot
• Määrä: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94903 3
• Kokonaispaino: 0,24 kg
• Taara: 0,01 kg
• Nettopaino: 0,23 kg
• Pituus: 222 mm
• Leveys: 159 mm
• Korkeus: 64 mm

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 0,75 kg
• Taara: 0,13 kg

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95243 9
• Määrä: 4
• Kokonaispaino: 0,93 kg
• Taara: 0,01 kg
• Nettopaino: 0,92 kg
• Pituus: 234 mm
• Leveys: 211 mm
• Korkeus: 176 mm
•
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