
 

 

Philips
Prepínač Scart

4-smerný
Automatická

SWS7686S
Zažite vynikajúci obraz a zvuk

s týmto 4-smerným manuálnym prepínačom
Pripojte vaše zariadenia Scart pomocou jednej zásuvky na TV, ktorá automaticky 
rozpozná vstupný zdroj. Dvojito tienený kábel na prenos audio a videosignálov medzi 
vašimi komponentmi.

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
• Energeticky úsporné napájanie



 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.

Vrátane napájacieho adaptéra
Vrátane napájacieho adaptéra.

Flexibilný PVC plášť
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra 
kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú 
inštaláciu.

Bezolovnatá konštrukcia
Bezolovnatá konštrukcia z materiálov šetrných na 
životné prostredie.

Energeticky úsporné napájanie
Energeticky úsporné napájanie, ktoré je šetrné k 
životnému prostrediu.
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Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 3 000 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

29 7 x 22,1 x 27 9 cm
• Čistá hmotnosť: 2,012 kg
• Hmotnosť obalu: 0,988 kg
• EAN: 87 12581 51446 4
• Počet spotrebiteľských balení: 4

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 19,186 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 68,3 x 31,0 x 58,4 cm
• Čistá hmotnosť: 12,072 kg

• Hmotnosť obalu: 7,114 kg
• EAN: 87 12581 51437 2
• Počet spotrebiteľských balení: 24

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 26,9 x 24,1 x 5.1 cm
• Hmotnosť brutto: 0,626 kg
• Čistá hmotnosť: 0,503 kg
• Hmotnosť obalu: 0,123 kg
• EAN: 87 12581 51428 0
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Lepenka
•

Technické údaje
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