
 

 

Philips
Comutador SCART

4 vias
Automático

SWS7686S
Experimente som e imagem excelentes

com este comutador automático de 4 vias
Ligue quatro dispositivos scart utilizando uma única tomada do seu televisor que detecta 
automaticamente a fonte de entrada. Inclui cabo de dupla protecção para transferência 
de sinais de áudio/vídeo entre componentes.

Instalação fácil
• Pega ergonómica antideslizante para utilização fácil
• Plug and play para utilização fácil
• Ficha de alimentação incluída

Desfrute de durabilidade alargada
• Revestimento flexível em PVC

Amigo do ambiente
• Construção sem chumbo, amiga do ambiente
• Fornecimento de energia com eficácia energética

Desfrute de uma excelente qualidade de som e imagem
• Degradação do sinal minimizada pelos conectores banhados a ouro



 Fáceis de segurar
Esta pega antideslizante torna a ligação dos seus 
componentes fácil e ergonomicamente confortável.

Plug and play
O Plug and play proporciona uma instalação fácil de 
componentes sem demorar muito tempo.

Ficha de alimentação incluída
Ficha de alimentação incluída.

Revestimento flexível em PVC
O revestimento flexível em PVC oferece protecção 
para o núcleo delicado do cabo. Proporciona ainda 
maior durabilidade e facilidade de instalação.

Construção sem chumbo
Construção sem chumbo, com materiais amigos do 
ambiente.

Fornecimento de energia com eficácia 
energética
Fornecimento de energia com eficácia energética, 
amigo do ambiente.
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Embalagem Interior
• Peso bruto: 2,94 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

29,8 x 22,2 x 27,9 cm
• Peso líquido: 1,960 kg
• Tara: 0,980 kg
• EAN: 87 12581 51446 4
• Número de embalagens para o consumidor: 4

Embalagem exterior
• Peso bruto: 18,78 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

68,3 x 31,1 x 58,4 cm
• Peso líquido: 11,760 kg

• Tara: 7,020 kg
• EAN: 87 12581 51437 2
• Número de embalagens para o consumidor: 24

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

27 x 24,2 x 5 cm
• Peso bruto: 0,626 kg
• Peso líquido: 0,490 kg
• Tara: 0,136 kg
• EAN: 87 12581 51428 0
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
•

Especificações
Comutador SCART
4 vias Automático 
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