
 

Philips
Fiberoptisk kabel

3,0 m

SWA6733
Få den ultimative lydoplevelse

med dette fiberoptiske lydkabel
Giv dine komponenter den højeste ydeevne. Dette avancerede kabel giver den bedste 
tilslutning for overførsel af lydsignaler mellem komponenter.

Få bedre lydkvalitet
• Digitalkabel af høj kvalitet, som giver god signaloverførsel

Nem installation
• Skridsikkert ergonomisk greb, som giver større brugervenlighed
• Plug and play giver nem brug

Få øget holdbarhed
• Robust messingkappe giver øget holdbarhed
• Superbøjelige kapper, som giver en enestående fleksibilitet
• Pålideligt aflastningssystem af metal
 



 Digital signaloverførsel
Kabel af høj kvalitet giver god signaloverførsel ved 
brug af digital teknologi.

Behageligt greb
Dette skridsikre greb gør det nemt og ergonomisk 
bekvemt at tilslutte dine komponeter.

Plug and Play
Plug and play giver nem installation af komponenter 
uden tidsrøvende installationer.

Robust messingkappe
Den robuste messingkappe beskytter kablets interne 
stik. Det sikrer din tilslutnings holdbarhed og 
pålidelighed.

Superbøjelige kapper
Superbøjelige PVC-kapper har en stor slidstyrke, 
hvilket giver en enestående fleksibilitet og 
beskyttelse mod hverdagens slitage.

Aflastningssystem af metal
Stik helt af metal garanterer øget holdbarhed ved at 
forebygge beskadigelse under brug og installation.
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Emballagedata
• Mængde: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99371 5
• Bruttovægt: 0,36 kg
• Taravægt: 0,01 kg
• Nettovægt: 0,35 kg
• Længde: 285 mm
• Bredde: 200 mm
• Højde: 90 mm

Indvendig emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99372 2
• Mængde: 2
• Bruttovægt: 0,9 kg
• Taravægt: 0,16 kg

• Nettovægt: 0,74 kg
• Længde: 315 mm
• Bredde: 150 mm
• Højde: 210 mm

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99373 9
• Mængde: 4
• Bruttovægt: 2,28 kg
• Taravægt: 0,5 kg
• Nettovægt: 1,78 kg
• Længde (cm): 33 cm
• Bredde (cm): 32,5 cm
• Højde (cm): 23,5 cm
•
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