
 

 

Philips
Comutador AV

HDMI
Automático

SWS3435S
Alterne automaticamente 

entre 4 fontes HDMI
Desfrute de todo o seu entretenimento em casa em 1080p. Ligue 4 fontes de HDMI a 
uma única entrada de um televisor e alterne automaticamente entre elas sem sacrificar o 
sinal.

Amigo do ambiente
• Construção sem chumbo, amiga do ambiente

Aumente as suas opções de visualização digital
• 4 entradas / 1 saída

Desfrute do melhor desempenho
• Transmissão em 1080p
• Sem perda de sinal
• Protecção de Conteúdos Digitais de Banda Larga
• A/V digital num cabo



 Transmissão em 1080p
A transmissão em 1080p permite-lhe desfrutar de 
HDTV da forma como foi concebida. A transmissão 
é alcançada ao não comprimir ou comprometer o 
sinal, permitindo uma imagem 100% precisa.

Sem perda de sinal
A construção de alta qualidade e a transferência de 
sinal digital garantem a ausência de degradação do 
sinal, para que desfrute da melhor qualidade de 
imagem e som.

Compatível com HDCP
A Protecção de Conteúdos Digitais de Banda Larga 
(HDCP) permite-lhe reproduzir conteúdos 
multimédia protegidos como filmes e concertos. Esta 
tecnologia verifica o sinal para evitar pirataria, 
permitindo que apenas sejam reproduzidas cópias 
legais de conteúdos .

A/V digital num cabo
Elimine convenientemente os emaranhados de cabos 
e desfrute de uma qualidade de sinal sem falhas.

4 entradas / 1 saída
4 entradas / 1 saída
SWS3435S/12

Destaques
• Tara: 0,089 kg •
Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

14,6 x 2,5 x 7 cm
• Peso: 0,16 kg

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19 x 25 x 6 cm
• Peso líquido: 0,249 kg
• Peso bruto: 0,338 kg

• EAN: 87 12581 53170 6
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 20 x 10 x 29 cm
• Peso líquido: 0,498 kg
• Peso bruto: 0,816 kg
• Tara: 0,318 kg
• GTIN: 1 87 12581 53170 3
• Número de embalagens para o consumidor: 2
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