
 

Philips
Versterker voor 
televisieontvangst

18 dB
2 uitgangen

SWS2063W
Geef uw ontvangst een oppepper

met deze versteker voor televisieontvangst
Geef de signalen naar uw televisie een oppepper met deze versterker en profiteer van 
een betere beeldkwaliteit.

Uitstekende beeldkwaliteit
• Geproduceerd met kwalitatieve constructie
• 40-860 MHz
• Vernikkelde aansluitingen voor betrouwbare verbindingen

Eenvoudige installatie
• Plug & Play zorgt voor een eenvoudigere installatie
• Inclusief stekker

Milieuvriendelijk
• Milieuvriendelijke, loodvrije constructie
 



 Kwalitatieve constructie
Bij een kwalitatieve constructie worden er alleen 
hoogwaardige materialen gebruikt om de 
duurzaamheid van de producten te verlengen.

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

Loodvrije constructie
Loodvrije constructie van milieuvriendelijke 
materialen.

Vernikkelde aansluitingen
Vernikkelde aansluitingen zorgen voor een schoon 
contactpunt tussen de kabel en de aansluiting voor 
een betrouwbare verbinding.

Inclusief stekker
Inclusief stekker.
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Binnendoos
• Brutogewicht: 0,772 kg
• Binnendoos (L x B x H): 24 x 20 x 11,2 cm
• Nettogewicht: 0,558 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,214 kg
• EAN: 87 12581 42503 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 2

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 42,5 x 26,5 x 37 cm
• Nettogewicht: 3,348 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,084 kg
• Brutogewicht: 5,432 kg

• EAN: 87 12581 42502 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 12

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 23,5 x 4,9 cm
• Brutogewicht: 0,311 kg
• Nettogewicht: 0,279 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,032 kg
• EAN: 87 12581 42501 2
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
•

Specificaties
Versterker voor televisieontvangst
18 dB 2 uitgangen 
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