
 

Philips
Cabo de fibra óptica

0,75 m

SWA6731
Desfrute da última novidade em audição

com este cabo de fibra óptica
Aumente o desempenho dos seus componentes ao máximo. Este cabo topo de gama 
proporciona a melhor ligação para transferir sinais de áudio entre componentes.

Desfrute de melhor qualidade de áudio
• Cabo digital de alta qualidade para uma transferência óptima de sinal

Instalação fácil
• Pega ergonómica antideslizante para utilização fácil
• Plug and play para utilização fácil

Desfrute de durabilidade alargada
• Protecção forte em bronze para durabilidade alargada
• Revestimentos super maleáveis, para uma flexibilidade extraordinária
• Compensador fiável de tensão em metal
 



 Transferência de sinal digital
O cabo de alta qualidade proporciona uma óptima 
transferência de sinal, utilizando tecnologia digital.

Fáceis de segurar
Esta pega antideslizante torna a ligação dos seus 
componentes fácil e ergonomicamente confortável.

Plug and play
O Plug and play proporciona uma instalação fácil de 
componentes sem demorar muito tempo.

Protecção forte em bronze
A protecção forte em bronze protege a ligação 
interna do cabo. Garante a durabilidade e fiabilidade 
da sua ligação.

Revestimentos super maleáveis
Os revestimentos super maleáveis em PVC são 
resistentes à abrasão, para proporcionar uma 
flexibilidade impressionante e protecção contra o 
desgaste do dia-a-dia.

Compensador de tensão em metal
O conector totalmente em metal assegura uma 
durabilidade alargada ao evitar danos durante a 
utilização e a instalação.
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Dados da embalagem
• Quantidade: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99368 5
• Peso bruto: 0,16 kg
• Tara: 0,01 kg
• Peso líquido: 0,15 kg
• Comprimento: 230 mm
• Largura: 165 mm
• Altura: 60 mm

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99369 2
• Quantidade: 2
• Peso bruto: 0,42 kg
• Tara: 0,32 kg

• Peso líquido: 0,1 kg
• Comprimento (cm): 23,5 cm
• Largura (cm): 11 cm
• Altura (cm): 17,5 cm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99370 8
• Quantidade: 4
• Peso bruto: 1,16 kg
• Tara: 0,84 kg
• Peso líquido: 0,32 kg
• Comprimento (cm): 25 cm
• Largura (cm): 24 cm
• Altura (cm): 19,5 cm
•

Especificações
Cabo de fibra óptica
0,75 m  
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