
 

Philips
SCART kapcsoló

3-utas
Manuális

SWS4683W
Megbízható csatlakozás

ezzel a 3 utas manuális kapcsolóval!
Manuálisan válthat 3 SCART bemeneti forrás között az A, B, C nyomógombok 
használatával. Jó csatlakozást biztosít audio- és videojelek eszközök közötti átviteléhez.

Jobb kép- és hangminőség
• A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók optimális jelátvitelt biztosítanak

Jelveszteség elleni védelem
• Rézfonattal megerősített alumínium árnyékolás

Könnyű beállítás
• Csúszásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít
• Plug & Play a könnyű használat kedvéért

Nagyobb tartósság
• Rugalmas PVC-burkolat

Környezetbarát alapanyagok
• Ólommentes, környezetbarát kivitel
 



 24 karátos arannyal bevont csatlakozó
A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók a legjobb 
minőségű jelátvitelt biztosítják.

Fonott árnyékolás
A rézfonattal megerősített alumínium védőburkolat 
védelmet nyújt a jelvesztéssel és az interferenciával 
szemben.

Kényelmes fogás
A csúszásmentes, ergonomikusan kialakított fogási 
felületnek köszönhetően a berendezések könnyen, 
kényelmesen csatlakoztathatók egymáshoz.

Plug & Play
A Plug & Play technika segítségével a berendezések 
könnyen, rövid idő alatt csatlakoztathatók 
egymáshoz.

Rugalmas PVC-burkolat
A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az 
egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül 
megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot 
biztosít.
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Fénypontok
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): • Önsúly: 0,08 kg
•

Belső karton
• Bruttó tömeg: 1,434 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

20,6 x 13 x 40,6 cm
• Nettó tömeg: 0,992 kg
• Önsúly: 0,442 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 9,614 kg

43,8 x 36,8 x 40,6 cm
• Nettó tömeg: 5,952 kg
• Önsúly: 3,662 kg

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

19,5 x 23,5 x 5,4 cm
• Bruttó tömeg: 0,328 kg
• Nettó tömeg: 0,248 kg
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