
 

 

Philips
Łącze bezprzewodowe 
HDTV

SWW1800
Uwolnij swoją telewizję HD

Ustaw swój telewizor HD i urządzenia dodatkowe HD tak, jak chcesz

Uniwersalne rozwiązanie zapewniające bezprzewodową telewizję wysokiej rozdzielczości i pasujące do 

wystroju Twojego salonu. Model SWW1800 zapewnia obraz o rozdzielczości 1080p/24 i cyfrową 

jakość dźwięku. Zgodność ze standardem HDMI-CEC umożliwia wygodne sterowanie większością 

urządzeń.

Ciesz się doskonałą rozrywką cyfrową – bezprzewodowo!
• Zapewnia rozdzielczość 1080 P/I, obraz i dźwięk HD

Ustaw swój telewizor HD w dowolnym miejscu w pokoju
• Zmień wystrój swojego salonu tak, jak chcesz
• Za pomocą dołączonych akcesoriów możesz zamocowac odbiornik za telewizorem

Działa ze wszystkimi odbiornikami HD i odtwarzaczami HD
• Bezprzewodowe podłączanie odtwarzacza Blu-ray lub DVD, konsoli do gier lub dekodera
• Funkcja EasyLink upraszcza sterowanie urządzeniami
• 2 wejścia HDMI zapewniają cyfrowy sygnał HD w jednym przewodzie
• 2 komponentowe, cyfrowe wejścia wideo HD i 1 stereofoniczne wejście audio

Plug and play
• Podłącz i włącz!
• Nie wymaga instalacji



 Zapewnia rozdzielczość 1080 P/I
Zapewnia rozdzielczość obrazu 1920 x 1080p (bez 
przeplotu) oraz 1920 x 1080i (z przeplotem) oraz 
cyfrowy dźwięk – rozrywka na najwyższym 
poziomie.

Bezprzewodowe podłączanie urządzeń
Możliwość bezprzewodowego podłączenia m.in. 
odtwarzacza Blu-ray lub DVD, konsoli do gier lub 
dekodera

Zmień wystrój swojego salonu
Zmień wystrój swojego salonu tak, jak chcesz

Funkcja EasyLink zapewnia sterowanie 
urządzeniami
Funkcja EasyLink (HDMI-CEC) upraszcza sterowanie 
urządzeniami

Mocowanie za telewizorem
Za pomocą dołączonych akcesoriów możesz 
zamocowac odbiornik za telewizorem

Nie wymaga instalacji
Klient może korzystać z urządzenia bez konieczności 
wcześniejszego pobrania czy instalacji 
oprogramowania lub konfiguracji

Podłącz i włącz!
Podłącz i włącz!
SWW1800/12

Zalety
• Temperatura eksploatacji: od 0ºC do +40ºC
Tuner/Odbiór/Transmisja
• Położenie anteny: Wewnętrzne
• Zakres częstotliwości: (Inne niż DFS) pasma 

częstotliwości w USA i UE: 4900~5900 MHz
• Typowy zasięg wewnątrz budynku: 20 m
• Typowy zasięg na zewnątrz budynku: 20 m

Możliwości połączeń
• HDMI 1: Wejście HDMI v1.3
• HDMI 2: Wejście HDMI v1.3
• AV 3: Wejście audio L/P, YPbPr
• AV 4: Wejście audio L/P, YPbPr

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza
• Maks. rozdzielczość: 1920 x 1080 (bez przeplotu)
• Maks. częstotliwość odświeżania: 1080p: 30fps, 

1080i: 60 klatek/s

Akcesoria
• Pilot zdalnego sterowania: Do wybory sygnału i 

ręcznego wybory kanałów
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany, Przewód HDMI, Pilot zdalnego 
sterowania, Zestaw wspornika do montażu 
naściennego, Instrukcja obsługi, Skrócona 
instrukcja obsługi, Baterie do pilota zdalnego 
sterowania

• Zasilacz sieciowy: 2x 5 V DC, 3 A

Wymiary
• Wymiary amplitunera (szer. x wys. x gł.): 

195 x 28,6 x 146,6 mm
• Wymiary nadajnika (szer. x wys. x gł.): 

255 x 46,7 x 147,1 mm

Zasilanie
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz, Zasilacz 

sieciowy
• Pobór mocy: 16 W

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

22,4 x 29,5 x 10,3 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

8,8 x 11,6 x 4,1 cale
• EAN: 87 12581 48136 0
• Waga brutto: 1,7 kg
• Waga brutto: 3,748 lb
• Waga netto: 2,425 lb
• Waga netto: 1,1 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 1,323 lb
• Ciężar opakowania: 0,6 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 2,53 kg
• Waga brutto: 5,578 lb
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

30,6 x 23,5 x 12 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

12,0 x 9,3 x 4,7 cale
• Waga netto: 1,1 kg
• Waga netto: 2,425 lb
• Liczba opakowań konsumenckich: 1
• Ciężar opakowania: 1,43 kg
• Ciężar opakowania: 3,153 lb
• EAN: 87 12581 48136 0
•
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