
 

 

Philips
Comutador manual

3 vias
Ligações compostas A/V

SWV3052
Melhore a sua experiência de visualização

com este comutador manual de 3 vias
Consiga uma melhor ligação para transferir sinais de áudio/vídeo entre os seus 
componentes.

Desfrute de melhor qualidade de imagem
• Os conectores banhados a ouro de 24 quilates optimizam o sinal

Desfrute de melhor qualidade de áudio
• Condutor em cobre de elevado grau de pureza para transferência fiável de sinal
• Os conectores banhados a ouro de 24 quilates optimizam o sinal

Protecção contra perda de sinal
• Protecção em alumínio reforçada com cobre entrançado

Instalação fácil
• Plug and play para utilização fácil
• Conectores com códigos de cores para reconhecimento imediato

Desfrute de durabilidade alargada
• Protecção em metal para durabilidade alargada
• Revestimento flexível em PVC
• Compensador de tensão em borracha



 Cobre com elevado grau de pureza
Este condutor em cobre proporciona uma fiabilidade 
elevada na transferência de sinal, com resistência 
mínima.

Conector banhado a ouro de 24 quilates
Os conectores banhados a ouro de 24 quilates 
asseguram a melhor qualidade de sinal para os seus 
componentes.

Protecção entrançada
A protecção em alumínio reforçada com cobre 
entrançado protege contra perdas de sinal e 
interferências.

Protecção em metal
A protecção em metal protege a ligação interna do 
cabo. Garante a durabilidade e fiabilidade da sua 
ligação.

Revestimento flexível em PVC
O revestimento flexível em PVC oferece protecção 
para o núcleo delicado do cabo. Proporciona ainda 
maior durabilidade e facilidade de instalação.

Conectores com códigos de cores
Os conectores com códigos de cores facilitam a 
instalação do cabo nas entradas e saídas correctas
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Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96137 0
• Quantidade: 10
• Peso bruto: 7,47 kg
• Tara: .37 kg
• Peso líquido: 7,10 kg
• Comprimento: 405 mm
• Largura: 190 g mm
• Altura: 240 mm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96138 7
• Quantidade: 20

• Peso bruto: 16,04 kg
• Tara: 1,1 kg
• Peso líquido: 14,94 kg
• Comprimento: 550 mm
• Largura: 420 segundos mm
• Altura: 330 mm

Dimensões
• Peso bruto: .71 kg
• Tara: 0,08 kg
• Peso líquido: .63 kg
• Comprimento do produto: 28 cm
• Dimensões do produto (L x A): 190 g x 55 mm
•

Especificações
Comutador manual
3 vias Ligações compostas A/V
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