
 

Philips
Cablu cu fibră optică

3,0 m

SWA6733
Bucuraţi-vă de experienţa vizuală perfectă

cu acest cablu din fibră optică
Performanţe optime pentru toate componentele. Acest cablu de calitate oferă cea mai 
bună conexiune pentru transferul semnalelor audio între componente.

Bucuraţi-vă de o calitate audio mai bună
• Cablu digital de calitate superioară pentru un transfer deosebit al semnalului

Instalare simplă
• Mâner ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară
• Plug and play pentru facilitarea utilizării

Bucuraţi-vă de o rezistenţă sporită
• Înveliș de alamă durabil pentru o rezistenţă sporită
• Carcase super pliabile pentru o flexibilitate extraordinară
• Reducere considerabilă a uzurii metalului
 



 Transfer digital al semnalului
Cablul de calitate superioară oferă un transfer 
deosebit al semnalului, cu ajutorul tehnologiei 
digitale.

Mâner ușor
Acest mâner anti-alunecare facilitează conectarea 
componentelor și oferă confort ergonomic.

Plug and play
Caracteristica Plug and play oferă o instalare simplă 
a componentelor fără instalări care necesită timp.

Înveliș de alamă durabil
Învelișul de alamă durabil protejează conexiunea 
internă a cablului. Acesta asigură rezistenţa și 
fiabilitatea conexiunii.

Carcase super pliabile
Carcasele super pliabile din PVC sunt rezistente la 
abraziune pentru a oferi o flexibilitate excelentă și 
protecţie împotriva uzurii zilnice.

Reducerea uzurii metalului
Conectorul alcătuit în totalitate din metal asigură o 
rezistenţă sporită, prevenind deteriorarea în timpul 
utilizării și instalării.
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Informaţii ambalaj
• Cantitate: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99371 5
• Greutate brută: 0,36 kg
• Greutate proprie: .01 kg
• Greutate netă: 0,35 kg
• Lungime: 285 mm
• Lăţime: 200 mm
• Înălţime: 90 mm

Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99372 2
• Cantitate: 2
• Greutate brută: .9 kg
• Greutate proprie: 0,16 kg

• Greutate netă: 0,74 kg
• Lungime: 315 mm
• Lăţime: 150 mm
• Înălţime: 210 mm

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99373 9
• Cantitate: 4
• Greutate brută: 2,28 kg
• Greutate proprie: 0,5 kg
• Greutate netă: 1,78 kg
• Lungime (cm): 33 cm
• Lăţime (cm): 32,5 cm
• Înălţime (cm): 23,5 cm
•

Specificaţii
Cablu cu fibră optică
3,0 m  
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