
 

Philips
Prepínač Scart

4-smerný
Automatická

SWS4686W
Zaistite spoľahlivé prepojenie

s týmto 4-smerným manuálnym prepínačom
Pripojte štyri zariadenia Scart pomocou jedného konektora na TV, ktorý automaticky 
rozpozná vstupný zdroj.

Vychutnajte si lepšiu kvalitu obrazu/zvuku
• 24-karátové pozlátené konektory optimalizujú signál

Chráni pred stratou signálu
• Meďou opletené zosilnené hliníkové tienenie

Jednoduchá inštalácia
• Protišmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie
• Plug and play pre jednoduché používanie
• Vrátane napájacieho adaptéra

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Flexibilný PVC plášť

Šetrné k životnému prostrediu
• Bezolovnatá konštrukcia šetrná na životné prostredie
 



 24-karátový pozlátený konektor
24-karátové pozlátené konektory zaisťujú najlepšiu 
kvalitu signálu pre vaše komponenty.

Opletené tienenie
Meďou opletené zosilnené hliníkové tienenie chráni 
pred stratou signálu a rušením.

Jednoduché uchytenie
Toto protišmykové uchytenie zjednodušuje 
pripojenie vašich komponentov a robí ho 
ergonomicky komfortným.

Plug and play
Plug and play ponúka jednoduchú inštaláciu 
komponentov bez časovo náročných inštalácií.

Flexibilný PVC plášť
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra 
kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú 
inštaláciu.
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Hlavné prvky
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 43,8 x 36,8 x 40,6 cm •
Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 2 32 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 20,6 x 13 x 40,6 cm
• Čistá hmotnosť: 1,868 kg
• Hmotnosť obalu: ,452 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 14,93 kg

• Čistá hmotnosť: 11,208 kg
• Hmotnosť obalu: 3,722 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19 5 x 19,4 x 5.4 cm
• Hmotnosť brutto: ,54 kg
• Čistá hmotnosť: ,467 kg
• Hmotnosť obalu: ,073 kg
Technické údaje
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