Philips
Comutator manual Scart

3 căi
Conexiuni A/V Composite

SWV2052

Asiguraţi-vă o conexiune fiabilă
cu acest comutator manual Scart cu 3 căi
Cu acest comutator puteţi schimba manual între cele 3 surse de intrare SCART, utilizând
butoanele A, B, C.
Bucuraţi-vă de o bună calitate video și audio
• Conectori placaţi cu nichel pentru fiabilitatea contactelor
• Fabricat la calitate ridicată
Ușor de utilizat
• Activare prin apăsarea unui buton
Ecologic
• Construcţie ecologică fără plumb
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Comutator manual Scart

3 căi Conexiuni A/V Composite

Specificaţii

Caracteristici principale produs

Cutie interioară
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93315 5
Cantitate: 3
Greutate brută: 2,40 kg
Greutate proprie: .27 kg
Greutate netă: .59 kg
Lungime: 180 mm
Lăţime: 161 mm
Înălţime: 255 mm

Cutie exterioară

• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93316 2
• Cantitate: 18

•
•
•
•
•
•

Greutate brută: 15.5 kg
Greutate proprie: 1,1 kg
Greutate netă: 14.40 kg
Lungime: 515 mm
Lăţime: 390 mm
Înălţime: 290 mm

Dimensiuni
•
•
•
•
•

Greutate brută: .71 kg
Greutate proprie: 0,08 kg
Greutate netă: .63 kg
Lungime produs: 19,5 cm
Dimensiuni produs (L x Î): 152.1 x 55 mm

•
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Conectori placaţi cu nichel
Conectorii placaţi cu nichel stabilesc un contact sigur între
cablu și conector, asigurând fiabilitatea conexiunii.
Construcţie de calitate
Pentru această construcţie de calitate se utilizează numai
materiale de cea mai bună calitate pentru a crea produse
cu o rezistenţă sporită.
Activare prin apăsarea unui buton
Alegeţi dintre sursele A, B sau C printr-o singură atingere

