Philips
Scart превключвател

4-посочен
Автоматичен

SWS4686W

Осигурете надеждна връзка
с този четирипътен автоматичен превключвател
Свържете четири Scart устройства към едно гнездо на телевизора, което
автоматично ще открие входния източник.
Гледайте картина и звук с по-добро качество
• 24-каратови позлатени съединители оптимизират сигнала
Предпазва от загуби в сигнала
• Оплетка от мед, усилена с алуминиева екранировка
Лесно инсталиране
• Ергономичен захват без приплъзване за лесно използване
• Plug and play за лесно използване
• Приложен е щепсел
Възползвайте се от по-дългия период на експлоатация
• Гъвкава PVC изолация
Щадящ околната среда
• Щадяща околната среда конструкция без олово
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Спецификации
Вътрешен кашон

•
•
•
•

Бруто тегло: 2,32 кг
Вътрешен кашон (л x Ш x В): 20,6 x 13 x 40,6 см
Нето тегло: 1,868 кг
Тегло с опаковката: 0,452 кг

Външен кашон

• Бруто тегло: 14,93 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 43,8 x 36,8 x 40,6 см

Акценти
• Нето тегло: 11,208 кг
• Тегло с опаковката: 3,722 кг

Габарити на опаковката

• Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
19,5 x 19,4 x 5,4 см
• Бруто тегло: 0,54 кг
• Нето тегло: 0,467 кг
• Тегло с опаковката: 0,073 кг
•

Съединител с 24-каратово златно
покритие

24-каратови позлатени съединители осигуряват
най-доброто качество на сигнала за вашите
компоненти.

Оплетка

Оплетката от мед, усилена с алуминиева
екранировка, предпазва от загуби в сигнала и
смущения.

Лесно захващане

Този захват без приплъзване прави свързването
на компонентите лесно и с ергономично
удобство.

Plug and Play

Plug and play осигурява лесно инсталиране на
компонентите без времепоглъщащи операции.

Гъвкава PVC изолация

Гъвкавата PVC изолация предпазва нежната
сърцевина на кабела. Тя също допринася за
удължената експлоатация и лекота при
инсталиране.
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