
 

Philips
Manualny przełącznik Scart

3-kierunkowy
Połączenie kompozytowe audio-
wideo

SWV2052W
Gwarancja niezawodnego połączenia

dzięki 3-kierunkowemu manualnemu przełącznikowi Scart
Ręczne przełączanie pomiędzy trzema źródłami wejściowymi Scart za pomocą 
przycisków A, B i C. Doskonałe połączenie zapewniające przesyłanie sygnałów audio-
wideo pomiędzy elementami zestawu.

Łatwa instalacja
• Niewyślizgujący się, ergonomiczny, łatwy w użyciu uchwyt
• Technologia Plug and play ułatwia obsługę

Ciesz się dobrą jakością obrazu
• Wysoka jakość wykonania konstrukcji
• Niklowane złącza zapewniają niezawodny kontakt

Przyjazny środowisku
• Przyjazna środowisku konstrukcja pozbawiona ołowiu
 



 Wygodny chwyt
Ten niewyślizgujący się, ergonomiczny uchwyt 
ułatwia i zwiększa wygodę łączenia ze sobą 
elementów zestawu.

Wysokiej jakości konstrukcja
W wysokiej jakości konstrukcji zastosowano 
wyłącznie najlepsze materiały, aby zwiększyć 
trwałość produktów.

Niklowane złącza
Niklowane złącza zapewniają niezakłócony kontakt 
między przewodem a złączem, gwarantując 
niezawodne połączenie.

Plug and play
Technologia Plug and play ułatwia instalację 
elementów zestawu, bez potrzeby czasochłonnego 
instalowania.
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Dane opakowania
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99518 4
• Ilość: 1
• Ciężar opakowania: 3,02 kg

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99932 8
• Ilość: 2
• Waga brutto: 1,44 kg
• Ciężar opakowania: 0,36 kg
• Waga netto: 1,080 kg
• Długość: 245 mm
• Szerokość: 210 mm
• Wysokość: 125 mm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99933 5
• Ilość: 12
• Waga brutto: 9,50 kg
• Ciężar opakowania: 3,02 kg
• Waga netto: 6,48 kg
• Długość: 640 mm
• Szerokość: 275 mm
• Wysokość: 265 mm

Wymiary
• Waga brutto: 0,64 kg
• Ciężar opakowania: 0,10 kg
• Waga netto: 54 kg
• Długość produktu: 23,5 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys.): 195 x 54 mm
•
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