
 

Philips
Amplificador de recepção 
televisiva

18 dB
2 saídas

SWS2063W
Melhore a recepção

com este amplificador de recepção televisiva
Confie neste amplificador para melhorar os sinais do seu televisor e a nitidez da imagem.

Desfrute de boa qualidade de imagem
• Construção de qualidade
• 40-860 MHz
• Conectores banhados a níquel para contacto fiável

Instalação fácil
• Plug & Play para uma instalação mais fácil
• Ficha de alimentação incluída

Amigo do ambiente
• Construção sem chumbo, amiga do ambiente
 



 Construção de qualidade
A construção de qualidade utiliza apenas materiais 
topo de gama para criar produtos de durabilidade 
alargada.

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.

Construção sem chumbo
Construção sem chumbo, com materiais amigos do 
ambiente.

Conectores banhados a níquel
Os conectores banhados a níquel estabelecem um 
contacto perfeito entre o cabo e o conector, para 
proporcionar uma ligação fiável.

Ficha de alimentação incluída
Ficha de alimentação incluída
SWS2063W/10

Destaques
• Tara: 2,084 kg • Tipo de embalagem: Blister
•

Embalagem Interior
• Peso bruto: 0,772 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 24 x 20 x 11,2 cm
• Peso líquido: 0,558 kg
• Tara: 0,214 kg
• EAN: 87 12581 42503 6
• Número de embalagens para o consumidor: 2

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

42,5 x 26,5 x 37 cm
• Peso líquido: 3,348 kg

• Peso bruto: 5,432 kg
• EAN: 87 12581 42502 9
• Número de embalagens para o consumidor: 12

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 23,5 x 4,9 cm
• Peso bruto: 0,311 kg
• Peso líquido: 0,279 kg
• Tara: 0,032 kg
• EAN: 87 12581 42501 2
• Número de produtos incluídos: 1
Especificações
Amplificador de recepção televisiva
18 dB 2 saídas 

Data de publicação  
2009-03-09

Versão: 3.1.5

12 NC: 8670 000 39922
EAN: 87 12581 42501 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com

http://www.philips.com

