
 

 

Philips
Adapter

2 m
3,5 mm (M) - (2) 3,5 mm (F)

SWX2166
Stereogeluid van hoge kwaliteit

Y-adapter
PC-audio luisteren via uw TV of stereo-installatie

Eenvoudige installatie
• Plug & Play zorgt voor een eenvoudigere installatie

Verbeterde duurzaamheid
• Roestbestendige aansluitingen
• Flexibele PVC-aansluiting
• Rubberdrukvermindering

Geniet van een optimale geluidskwaliteit
• Echt stereogeluid

Luister naar uw muziek zonder hoofdtelefoon
• Brengt muziek over van uw draagbare apparaat naar uw stereo thuis/in de auto



 Roestbestendige aansluitingen
Gecomprimeerd koper met 24-karaats vergulde 
aansluitingen zorgt voor een veilige en extreem 
duurzame aansluiting die de signaalkwaliteit 
optimaliseert en de beste beeld- en 
gegevensoverdracht biedt.

Flexibele PVC-aansluiting
Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van 
de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde 
duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Afspelen via uw stereo
Geniet van uw muziek via de stereoluidsprekers 
thuis en in de auto. De cassetteadapter brengt de 
muziek van uw MP3/CD/DVD-speler over naar uw 
stereo thuis/in de auto.

Plug & Play
Met Plug & Play installeert u nieuwe componenten 
zonder technische analyses of complexe procedures 
te hoeven uitvoeren. Gewoon even aansluiten en het 
werkt!

Rubberdrukvermindering
De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig 
maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel 
en de stekker.

Echt stereogeluid
Een enkelvoudige, rechtstreekse verbinding van de 
audio-uitgang (links en rechts) met een stereo-
ontvanger voor een betere geluidskwaliteit.
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Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Blister
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9 x 24,2 x 3,9 cm
• Brutogewicht: 0,1 kg
• Nettogewicht: 0,058 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,042 kg
• EAN: 87 12581 50821 0

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 12
• Omdoos (L x B x H): 34 x 19,7 x 28,2 cm

• Brutogewicht: 2,014 kg
• Nettogewicht: 0,696 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,318 kg
• EAN: 87 12581 50900 2

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
• Binnendoos (L x B x H): 18,4 x 10,8 x 25,7 cm
• Brutogewicht: 0,557 kg
• Nettogewicht: 0,232 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,325 kg
• EAN: 87 12581 50902 6
•

Specificaties
Adapter
2 m 3,5 mm (M) - (2) 3,5 mm (F)
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