
 

 

Philips
Scart-kabel

1,5 m
Stereo-audio

SWA6315
De ultieme luisterervaring

met deze eersteklas audiokabel
Haal het beste uit uw componenten. Deze eersteklas kabel biedt de beste verbinding 
voor het overzetten van audiosignalen tussen componenten.

Geniet van betere geluidskwaliteit
• 99,97% zuurstofvrij koper (OFC)
• 24-karaats vergulde aansluitingen voor een optimaal signaal
• 4-cut aansluitingen voor veilige verbindingen
• Verdeelcentrum met pin voor betere signaaloverdracht

Beschermt tegen signaalverlies
• 100% aluminium bescherming
• Zuurstofvrije koperen conductor voor perfecte signaaloverdracht
• Gevlochten koperen bescherming
• Niet-geleidend polyethleenschuim

Eenvoudige installatie
• Eenvoudig te herkennen, gekleurde aansluitingen
• Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak
• Plug & Play voor gebruiksgemak



 Solide 99,97% OFC conductor
99,97% zuurstofvrije koperen (OFC) kabelkern voor 
een optimale signaalkwaliteit.

24-karaats vergulde aansluiting
24-karaats vergulde aansluitingen voor de beste 
signaalkwaliteit van uw componenten.

4-cut aansluitingen
4-cut aansluitingen voor veilige verbindingen tussen 
uw component en uw kabel.

100% aluminium bescherming
Deze beschermende, aluminium laag beschermt 
tegen elektromagnetische storingen voor een 
verbeterde signaalkwaliteit.

Gedraaid, zuiver OFC
Deze zuurstofvrije koperen conductor zet signalen 
uiterst nauwkeurig en met minimale weerstand over.

Niet-geleidende FPE
Niet-geleidend polyethleenschuim (FPE) is een 
hoogwaardig isolatiemateriaal dat signaalverlies 
tegengaat.

Ligt gemakkelijk in de hand
Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten 
eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Plug & Play
Dankzij Plug & Play kunt u de componenten 
eenvoudig en snel installeren.
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Gegevens van de verpakking
• Hoeveelheid: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93142 7
• Brutogewicht: 0,55 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,05 kg
• Nettogewicht: 0,50 kg
• Lengte: 273 mm
• Breedte: 197 mm
• Hoogte: 89 mm

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,75 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,13 kg

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95392 4
• Hoeveelheid: 4
• Brutogewicht: 1,37 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,01 kg
• Nettogewicht: 1,36 kg
• Lengte: 323 mm
• Breedte: 300 mm
• Hoogte: 211 mm
•

Specificaties
Scart-kabel
1,5 m Stereo-audio
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