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Stereofónny audiokábel

5 m

SWA6714
Vychutnajte si absolútny zážitok z počúvania
pomocou tohto stereofónneho audiokábla
Dosiahnite optimálny výkon vašich komponentov. Tento špičkový kábel ponúka najlepšie 
prepojenie pre prenos audio signálov medzi komponentmi.

Vychutnajte si lepšiu kvalitu zvuku
• 99,97% bezkyslíková meď (OFC)
• Rozdelený stredový kolík pre lepší prenos signálu

Chráni pred stratou signálu
• 100% hliníkové tienenie
• Meďou opletené tienenie
• Penový polyetylénový (FPE) izolant

Jednoduchá inštalácia
• Farebne označené konektory pre okamžité rozpoznanie
• Protišmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie
• Plug and play pre jednoduché používanie

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Veľmi odolný mosadzný plášť pre rozšírenú odolnosť
• Vynikajúco elastické plášte pre vynikajúcu flexibilitu
• Spoľahlivý kovový uvoľňovač napnutia
 



 99,97% pevný OFC vodič
99,97% bezkyslíkové medené (OFC) jadro kábla 
zaisťuje optimálnu kvalitu signálu.

Rozdelený stredový kolík
Rozdelený stredový kolík umožňuje lepší prenos 
signálu a zlepšené spojenie s komponentnými 
vstupmi.

100% hliníkové tienenie
Táto ochranná vrstva hliníka chráni pred 
elektromagnetickým rušením pre zdokonalenú 
kvalitu signálu.

Meďou opletené tienenie
Táto ochranná vrstva mede blokuje rušenie rádiovej 
frekvencie pre zdokonalenú kvalitu signálu.

FPE izolant
Penový polyetylénový (FPE) izolant je vynikajúcim 
izolačným materiálom, ktorý chráni pred stratou 
signálu.

Farebne označené konektory
Farebne označené konektory zjednodušujú inštaláciu 
vášho kábla do správnych vstupov a výstupov

Jednoduché uchytenie
Toto protišmykové uchytenie zjednodušuje 
pripojenie vašich komponentov a robí ho 
ergonomicky komfortným.

Plug and play
Plug and play ponúka jednoduchú inštaláciu 
komponentov bez časovo náročných inštalácií.

Veľmi odolný mosadzný plášť
Veľmi odolný mosadzný plášť chráni vnútorné 
prepojenie kábla. Zaisťuje odolnosť a spoľahlivosť 
vášho prepojenia.

Vynikajúco elastické plášte
Vynikajúco elastické PVC plášte sú odolné voči 
odieraniu pre vynikajúcu flexibilitu a ochranu pred 
každodenným opotrebovaním a roztrhnutím.

Kovový uvoľňovač napnutia
Celokovový konektor zaisťuje rozšírenú odolnosť 
pred poškodením počas používania a inštalácie.
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Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99366 1
• Množstvo: 2
• Hmotnosť brutto: 2,04 kg
• Hmotnosť obalu: ,36 kg
• Netto hmotnosť: 1,680 kg
• Dĺžka (cm): 30 cm
• Šírka (cm): 21 cm
• Výška (cm): 21,5 cm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99367 8
• Množstvo: 4
• Hmotnosť brutto: 4 86 kg
• Hmotnosť obalu: ,78 kg

• Netto hmotnosť: 4,08 kg
• Dĺžka (cm): 44 cm
• Šírka (cm): 32 cm
• Výška (cm): 23,5 cm

Balenie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99365 4
• Množstvo: 1
• Celková hmotnosť: ,84 kg
• Hmotnosť obalu: ,1 kg
• Čistá hmotnosť: ,74 kg
• Výška: 11 cm
• Dĺžka: 28,5 cm
• Šírka: 20 cm
•

Technické údaje
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