
ychutnajte si absolútny zážitok z počúvan
V

s týmto 

Dosiahnite o

ponúka najle

Vychu
• Med
• Zhu
• Stoč

Jedno
• Prot

Vychu
• Vyni

Šetrn
• Bezo
ia

káblom pre repr. s priem. 1,6 mm a s prier. 2,1 mm2

ptimálny výkon vašich komponentov. Tento špičkový kábel pre reproduktor 

pšie prepojenie pre prenos zvukových signálov medzi komponentmi.

tnajte si lepšiu kvalitu zvuku
ený vodič s vysokou čistotou pre spoľahlivý prenos signálu
stený vodič pre lepší prenos signálu
ený vodič rozširuje odolnosť

duchá inštalácia
išmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie

tnajte si predĺženú životnosť
kajúco elastické plášte pre vynikajúcu flexibilitu

é k životnému prostrediu
lovnatá konštrukcia šetrná na životné prostredie
 

Philips
Kábel pre reproduktory

15 m
rozmer 14

SWA6375



 

Údaje o balení
• Množstvo: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93144 1
• Hmotnosť brutto: 1,25 kg
• Hmotnosť obalu: ,01 kg
• Netto hmotnosť: 1,24 kg
• Dĺžka: 165 mm
• Šírka: 130 mm
• Výška: 68 mm

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95393 1
• Množstvo: 2
• Hmotnosť brutto: 2,49 kg
• Hmotnosť obalu: ,01 kg

• Netto hmotnosť: 2,48 kg
• Dĺžka: 135 mm
• Šírka: 135 mm
• Výška: 211 mm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95394 8
• Množstvo: 4
• Hmotnosť brutto: 7,45 kg
• Hmotnosť obalu: ,01 kg
• Netto hmotnosť: 7,44 kg
• Dĺžka: 290 mm
• Šírka: 152 mm
• Výška: 331 mm
•

Kábel pre reproduktory
15 m rozmer 14 
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