
ozvedněte své zážitky ze sledování o úrov
P

díky tom

Zlepšete spo

Vychu
• 24ka

Vychu
• Vod

Zabra
• Měd

Snadn
• Bare
• Syst
• Ada

Vychu
• Och
• Pruž
• Pryž
eň výše

uto pětisměrnému manuálnímu přepínači

jení pro přenos audio/video signálů mezi komponenty.

tnejte si kvalitnější obraz
rátové pozlacené konektory optimalizují přechod signálu

tnejte si kvalitnější zvuk
iče z vysoce čisté mědi zajišťují spolehlivost přenosu signálu

ňuje ztrátě signálu
ěným opletením posílené hliníkové stínění

á instalace
vné značení konektorů pro okamžité rozpoznání
ém Plug and Play pro snadné použití
ptér napájení je součástí dodávky

tnejte si zvýšenou odolnost
ranná kovová krytka zvyšuje odolnost
ný plášť z PVC
ová ochrana proti namáhání
 

Philips
Automatický přepínač

Třícestný
A/V konektory pro kompozitní 
video

SWV3574



 

Balení
• Množství: 1
• Hrubá hmotnost: 0,720 kg
• Hmotnost obalu: 0,120 kg
• Čistá hmotnost: 0 600 kg
• Délka: 18,50 cm
• Šířka: 17,50 cm
• Výška: 9,50 cm

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96143 1
• Množství: 2
• Hrubá hmotnost: 1 400 kg
• Hmotnost obalu: 0,200 kg

• Čistá hmotnost: 1,200 kg
• Délka (cm): 19,20 cm
• Šířka (cm): 17,70 cm
• Výška (cm): 18,70 cm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96144 8
• Množství: 12
• Hrubá hmotnost: 9,00 kg
• Hmotnost obalu: 1 80 kg
• Čistá hmotnost: 7,20 kg
• Délka (cm): 50 00 cm
• Šířka (cm): 37 00 cm
• Výška (cm): 47 00 cm
•

Automatický přepínač
Třícestný A/V konektory pro kompozitní video 
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