
 

 

Philips
Adaptador

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

SWX2166
Som estéreo de alta qualidade

Adaptador em Y
Ouça áudio do seu PC no seu televisor ou sistema estéreo

Instalação fácil
• Plug & Play para uma instalação mais fácil

Desfrute de durabilidade alargada
• Conectores resistentes à corrosão
• Revestimento flexível em PVC
• Compensador de tensão em borracha

Desfrute de uma boa qualidade de som
• Som estéreo verdadeiro

Ouça a sua música bem alto
• Transmite a música de um dispositivo portátil para dispositivos de casa/carro



 Conectores resistentes à corrosão
Os conectores comprimidos banhados por 
electrólise em bronze com ouro de 24 quilates 
proporcionam uma ligação segura e extremamente 
resistente que optimiza a qualidade do sinal e 
fornece a melhor imagem e transferência de dados.

Revestimento flexível em PVC
O revestimento flexível em PVC oferece protecção 
para o núcleo delicado do cabo. Proporciona ainda 
maior durabilidade e facilidade de instalação.

Reproduza a partir da sua aparelhagem
Desfrute da sua música através dos altifalantes de sua 
casa ou do carro. O adaptador de cassetes transmite 
as suas músicas do seu leitor de MP3/CD/DVD para 
a aparelhagem estéreo da sua casa ou do seu carro.

Plug & Play
O Plug & Play permite-lhe instalar e adicionar um 
novo componente e colocá-lo em funcionamento 
sem ter de efectuar qualquer instalação ou análise 
técnica complicada.

Compensador de tensão em borracha
O compensador de tensão em borracha 
proporciona uma junção segura e flexível entre o 
cabo e a ficha.

Som estéreo verdadeiro
Uma ligação isolada da saída áudio (esquerda e 
direita) que liga directamente a um receptor estéreo 
para um melhor som.
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Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Blister
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9 x 24,2 x 3,9 cm
• Peso bruto: 0,1 kg
• Peso líquido: 0,058 kg
• Tara: 0,042 kg
• EAN: 87 12581 50821 0

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 12
• Embalagem exterior (C x L x A): 

34 x 19,7 x 28,2 cm

• Peso bruto: 2,014 kg
• Peso líquido: 0,696 kg
• Tara: 1,318 kg
• EAN: 87 12581 50900 2

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• Embalagem interior (C x L x A): 

18,4 x 10,8 x 25,7 cm
• Peso bruto: 0.557 kg
• Peso líquido: 0,232 kg
• Tara: 0,325 kg
• EAN: 87 12581 50902 6
•

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