
 

Philips
Εναλλάκτης Scart

4 κατευθύνσεων
Αυτόματος

SWS7686W
Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

με αυτόν τον αυτόματο εναλλάκτη 4 κατευθύνσεων
Συνδέστε τέσσερις συσκευές scart σε μία υποδοχή στην τηλεόρασή σας που 
ανιχνεύει αυτόματα την πηγή εισόδου. Δύο θωρακισμένα καλώδια για τη μεταφορά 
σημάτων ήχου/εικόνας μεταξύ των συσκευών σας.

Απολαύστε καλύτερη ποιότητα εικόνας/ήχου
• Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων βελτιστοποιούν τη λήψη σήματος

Προστατεύει κατά της απώλειας σήματος
• Θωράκιση αλουμινίου ενισχυμένου με πλέγμα χαλκού

Εύκολη εγκατάσταση
• Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση
• Plug and play για εύκολη χρήση
• Περιλαμβάνεται βύσμα τροφοδοσίας

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC

Φιλική προς το περιβάλλον
• Φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή χωρίς μόλυβδο
 



 Επίχρυση υποδοχή 24 καρατίων
Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων 
διασφαλίζουν τη βέλτιστη ποιότητα σήματος για 
τα συστατικά μέρη.

Πλεκτή θωράκιση
Η θωράκιση αλουμινίου ενισχυμένου με πλέγμα 
χαλκού προστατεύει από την απώλεια σήματος 
και τις παρεμβολές.

Εύκολη λαβή
Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση 
των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.

Plug and play
Η δυνατότητα plug and play διευκολύνει την 
εγκατάσταση των συσκευών χωρίς χρονοβόρες 
διαδικασίες εγκατάστασης.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει 
προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, 
καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία 
εγκατάστασης.
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Χαρακτηριστικά
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): • Καθαρό απόβαρο: .083 κ.
•

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 2,32 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

20,6 x 13 x 40,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,868 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,452 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 14,93 κ.

43,8 x 40,6 x 41,9 εκ.
• Καθαρό βάρος: 11,208 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 3,722 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 19,4 x 5,4 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,55 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,467 κ.
Προδιαγραφές
Εναλλάκτης Scart
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