
erzeker u van een betrouwbare aansluitin
V

met dez

Sluit 4 scart-

automatisch

Genie
• Vern
• Gep

Eenvo
• Ergo
• Inclu
g

e automatische SCART-schakelaar met 4 richtingen

apparaten aan via één aansluiting op uw televisie. De ingangsbron wordt 

 gedetecteerd.

t van goede beeldkwaliteit
ikkelde aansluitingen voor betrouwbare verbindingen
roduceerd met kwalitatieve constructie

udige installatie
nomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak
sief stroomadapter
 

Philips
Automatische SCART-
schakelaar

4 ingangen

SWV2054



 

Afmetingen
• Brutogewicht: 0,55 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,061 kg
• Nettogewicht: 0,49 kg
• Lengte van het product: 10,75 cm
• Afmetingen van product (B x H): 60 x 22,5 mm

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94209 6
• Hoeveelheid: 10
• Brutogewicht: 5,75 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,85 kg
• Nettogewicht: 4,90 kg

• Lengte: 482,6 mm
• Breedte: 282,6 mm
• Hoogte: 161,9 mm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94210 2
• Hoeveelheid: 20
• Brutogewicht: 12,2 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,41 kg
• Nettogewicht: 9,79 kg
• Lengte: 495,3 mm
• Breedte: 29,53 mm
• Hoogte: 349 mm
•

Automatische SCART-schakelaar
4 ingangen  
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