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Stereoljudkabel

0,75 m

SWA6711
Njut av den ultimata lyssningsupplevelsen

med den här stereoljudkabeln
Ge komponenterna optimala prestanda. Den här förstklassiga kabeln ger den bästa 
anslutningen för överföring av ljudsignaler mellan komponenter.

Bättre ljudkvalitet
• 99,97 % OFC (Oxygen-Free Copper)
• Delat mittstift för bättre signalöverföring

Skyddar mot signalförlust
• 100 % aluminiumskärmning
• Kopparflätad skärmning
• Dielektrisk FPE (Foam Polyethlene)

Enkel installation
• Färgkodade kontakter för omedelbar igenkänning
• Greppvänlig ergonomisk yta för enkel användning
• Enkel användning med plug-and-play

Utökad hållbarhet
• Kraftigt mässingshölje för ökad hållbarhet
• Superböjliga höljen för enastående flexibilitet
• Tillförlitlig dragavlastning i metall
 



 Gedigen 99,97 % OFC-kontakt
Kabelkärna i 99,97 % OFC (Oxygen-Free Copper) 
ger optimal signalkvalitet.

Delat mittstift
Det delade mittstiftet ger bättre signalöverföring och 
förbättrad anslutning till komponentingångarna.

100 % aluminiumskärmning
Det här skyddande aluminiumlagret skyddar mot 
elektromagnetiska störningar för förbättrad 
signalkvalitet.

Kopparflätad skärmning
Det här skyddande kopparlagret blockerar 
radiofrekvensstörningar för förbättrad signalkvalitet.

Dielektrisk FPE
Dielektrisk FPE (Foam Polyethlene) är ett överlägset 
isoleringsmaterial som skyddar mot signalförlust.

Färgkodade kontakter
Färgkodade anslutningar gör det enkelt att installera 
kabeln i rätt in- och utgång

Enkelt grepp
Det halkfria greppet gör det enkelt och ergonomiskt 
bekvämt att ansluta komponenterna.

Plug and play
Plug-and-play gör det enkelt att installera 
komponenter utan tidskrävande installationer.

Kraftigt mässingshölje
Det kraftiga mässingshöljet skyddar kabelns interna 
anslutning. Det garanterar att anslutningen är hållbar 
och tillförlitlig.

Superböjliga höljen
De superböjliga PVC-höljena är slittåliga och har 
enastående flexibilitet och skydd mot dagligt slitage.

Dragavlastning i metall
Metallkontakt garanterar utökad hållbarhet genom 
att förhindra skador under användning och 
installation.
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Förpackningsinformation
• Kvantitet: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99359 3
• Bruttovikt: 0,3 kg
• Taravikt: 0,01 kg
• Nettovikt: 0,29 kg
• Längd: 285 mm
• Bredd: 200 mm
• Höjd: 90 mm

Inre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99360 9
• Kvantitet: 2
• Bruttovikt: 0,84 kg
• Taravikt: 0,2 kg

• Nettovikt: 0,64 kg
• Längd (cm): 31,5 cm
• Bredd (cm): 15 cm
• Höjd (cm): 21 cm

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99361 6
• Kvantitet: 4
• Bruttovikt: 2,34 kg
• Taravikt: 0,68 kg
• Nettovikt: 1,66 kg
• Längd (cm): 33 cm
• Bredd (cm): 32,5 cm
• Höjd (cm): 23,5 cm
•
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