
 

Philips
TV-vétel erősítő

25 dB
2 db kimenet

SWS2065W
Érjen el még jobb vételt

ezzel a TV-vétel erősítővel
Javítsa a TV-készülékbe érkező jeleket a még tisztább kép eléréséhez. Ebben megbízható 
partnere ez a TV-vétel erősítő.

Nagyszerű képminőség
• Elkészített konstrukciója kiváló minőségű
• 40-860 MHz
• Nikkel bevonatú csatlakozók a tökéletes érintkezésért

Könnyű beállítás
• Plug & Play a könnyebb telepítéshez
• Tartozék tápkábel

Környezetbarát alapanyagok
• Ólommentes, környezetbarát kivitel
 



 Kiváló minőségű konstrukció
A kiváló minőségű konstrukció csak csúcsminőségű 
anyagok felhasználásával készül, melyek hosszabb 
élettartamot biztosítanak.

Plug & Play
A „Plug & Play” segítségével anélkül telepíthető, 
szerelhető be és vehető használatba az új alkatrész, 
hogy bajlódni kellene bármilyen bonyolult telepítési 
folyamattal vagy technikai felméréssel.

Ólommentes kivitel
Ólommentes, környezetbarát anyagok 
felhasználásával készült.

Nikkel bevonatú csatlakozók
A nikkel bevonatú csatlakozók tökéletes érintkezést 
biztosítanak a kábel és a csatlakozó között, így 
lehetővé teszik a megbízható kapcsolat kialakítását.

Tartozék tápkábel
Tartozék tápkábel
SWS2065W/10

Fénypontok
• Nettó tömeg: 3,348 kg •
Belső karton
• Bruttó tömeg: 0,772 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

24 x 20 x 11,2 cm
• Nettó tömeg: 0,558 kg
• Önsúly: 0,214 kg
• EAN: 87 12581 42506 7
• Fogyasztói csomagolások száma: 2

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 5,432 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

42,5 x 26,5 x 37 cm

• Önsúly: 2,084 kg
• EAN: 87 12581 42505 0
• Fogyasztói csomagolások száma: 12

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 23,5 x 4,9 cm
• Bruttó tömeg: 0,311 kg
• Nettó tömeg: 0,279 kg
• Önsúly: 0,032 kg
• EAN: 87 12581 42504 3
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
Műszaki adatok
TV-vétel erősítő
25 dB 2 db kimenet 
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