
örhöj din bildupplevelse
F
med den

Få en bättre

Bättre
• 24-k

Bättre
• Leda
• 24-k

Skydd
• Kop

Enkel
• Färg
• Enke

Utöka
• Skyd
• Flex
• Drag
 här manuella omkopplaren med fem lägen

 anslutning för överföring av ljud-/videosignaler mellan dina komponenter.

 bildkvalitet
arats guldpläterade kontakter optimerar signalen

 ljudkvalitet
re av koppar med hög renhetsgrad för tillförlitlig signalöverföring
arats guldpläterade kontakter optimerar signalen

ar mot signalförlust
parflätad förstärkt aluminiumskärmning

 installation
kodade kontakter för omedelbar igenkänning
l användning med plug-and-play

d hållbarhet
dande metallhölje för utökad hållbarhet
ibelt PVC-hölje
avlastning i gummi
 

Philips
Manuell omkopplare

Fem lägen

SWV3573



 

Förpackning
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93467 1
•

Manuell omkopplare
Fem lägen  

Specifikationer

Publiceringsdatum  
2008-10-02

Version: 3.0.8

12 NC: 9082 100 06376
EAN: 87 10895 93467 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
SWV3

Produkt

24 karats
24-karats g
signalkvalite

Koppar m
Den här ko
precision oc

24 karats
24-karats g
signalkvalite

Flätad sk
Kopparfläta
signalförlus

Färgkoda
Färgkodade
kabeln i rät

Plug and 
Plug-and-pl
utan tidskrä

Metallhöl
Metallhöljet
garanterar 

Flexibelt 
Flexibelt PV
Det ger äve

Dragavla
Dragavlastn
föreningspu
573/10

fördelar

 guldpläte
uldpläterad
ten för din

ed hög r
pparledaren
h minimalt

 guldpläte
uldpläterad
ten för din

ärmning
d förstärkt 

t och störnin

de konta
 anslutning
t in- och ut

play
ay gör det e
vande insta

je
 skyddar ka
att anslutni

PVC-hölj
C-hölje ger 
n utökad h

stning i gu
ing i gumm
nkt mellan 
rad kontakt
e kontakter ger den högsta 
a komponenter.

enhetsgrad
 ger signalöverföring med hög 

 motstånd.

rad kontakt
e kontakter ger den högsta 
a komponenter.

aluminiumskärmning skyddar mot 
gar.

kter
ar gör det enkelt att installera 
gång

nkelt att installera komponenter 
llationer.

belns interna anslutning. Det 
ngen är hållbar och tillförlitlig.

e
skydd för kabelns ömtåliga kärna. 
ållbarhet och enkel installation.

mmi
i ger en säker men ändå flexibel 
kabeln och kontakten.

http://www.philips.com

