
 

Philips
Přepínač Scart

Čtyřsměrný
Automatické

SWS4686W
Zajistěte spolehlivé spojení

tímto čtyřsměrným automatickým přepínačem
Připojte čtyři zařízení s konektorem Scart pomocí jedné zásuvky na televizoru, která 
automaticky detekuje vstupní zdroj.

Vychutnejte si kvalitnější obraz/zvuk
• 24karátové pozlacené konektory optimalizují přechod signálu

Zabraňuje ztrátě signálu
• Měděným opletením posílené hliníkové stínění

Snadná instalace
• Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání
• Systém Plug and Play pro snadné použití
• Včetně zástrčky

Vychutnejte si zvýšenou odolnost
• Pružný plášť z PVC

Šetrné k životnímu prostředí
• Bezolovnatá konstrukce šetrná k životnímu prostředí
 



 24karátový pozlacený konektor
24karátové pozlacené konektory zajišťují 
komponentům nejlepší kvalitu signálu.

Opletené stínění
Měděným opletením posílené hliníkové stínění chrání 
před interferencemi a ztrátou signálu.

Snadné uchopení
Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování 
komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.

Systém Plug and Play
Systém Plug and Play nabízí snadné zprovoznění 
komponentů bez dlouhotrvající instalace.

Pružný plášť z PVC
Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu 
ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje 
instalaci.
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Přednosti
• Vnější obal (D x Š x V): 43,8 x 36,8 x 40,6 cm •
Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 2,32 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 20,6 x 13 x 40,6 cm
• Čistá hmotnost: 1,868 kg
• Hmotnost obalu: 0,452 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 14,93 kg

• Čistá hmotnost: 11,208 kg
• Hmotnost obalu: 3,722 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 19,4 x 5,4 cm
• Hrubá hmotnost: 0,54 kg
• Čistá hmotnost: 0,467 kg
• Hmotnost obalu: 0,073 kg
Specifikace
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