
 

Philips
Zesilovač příjmu 
televizního signálu

18 dB
Se dvěma výstupy

SWS2063W
Zesilte příjem

tímto zesilovačem příjmu televizního signálu
Spolehněte se na tento zesilovač při zlepšení příjmu televizního signálu pro jasnější obraz.

Vychutnejte si kvalitní obraz
• Vyrobeno s kvalitní konstrukcí
• 40 - 860 MHz
• Poniklované konektory pro zajištění spolehlivého kontaktu

Snadná instalace
• Standard Plug & Play pro snadnější instalaci
• Včetně zástrčky

Šetrné k životnímu prostředí
• Bezolovnatá konstrukce šetrná k životnímu prostředí
 



 Kvalitní konstrukce
Kvalitní konstrukce používá k výrobě produktů 
s prodlouženou životností pouze materiály nejvyšší 
jakosti.

Standard Plug & Play
Technologie Plug & Play umožňuje instalovat a 
přidávat komponenty bez nutnosti složité instalace 
nebo technických příprav.

Bezolovnatá konstrukce
Bezolovnatá konstrukce z materiálů šetrných 
k životnímu prostředí.

Poniklované konektory
Poniklované konektory vytvářejí dokonalý kontakt 
mezi kabelem a konektorem, aby bylo zajištěno 
spolehlivé spojení.

Včetně zástrčky
Včetně zástrčky.
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Přednosti
• Hmotnost obalu: 2,084 kg • Typ balení: Plastikový obal
•

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,772 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 24 x 20 x 11,2 cm
• Čistá hmotnost: 0,558 kg
• Hmotnost obalu: 0,214 kg
• EAN: 87 12581 42503 6
• Počet spotřebitelských balení: 2

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 42,5 x 26,5 x 37 cm
• Čistá hmotnost: 3,348 kg

• Hrubá hmotnost: 5,432 kg
• EAN: 87 12581 42502 9
• Počet spotřebitelských balení: 12

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 23,5 x 4,9 cm
• Hrubá hmotnost: 0,311 kg
• Čistá hmotnost: 0,279 kg
• Hmotnost obalu: 0,032 kg
• EAN: 87 12581 42501 2
• Počet zahrnutých výrobků: 1
Specifikace
Zesilovač příjmu televizního signálu
18 dB Se dvěma výstupy 
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