
 

Philips
Διαχωριστής 
ραδιοφωνικού σήματος 
PAL

9,52 χιλ. (Α) και 9,52 RCA (Θ)

1 Α σε 2 Θ

SWA3557
Βελτιώστε την οπτική σας εμπειρία

με αυτό το διαχωριστή ραδιοφωνικού σήματος Pal
Εξασφαλίστε καλύτερη σύνδεση για τη μεταφορά σημάτων ήχου/εικόνας μεταξύ των 
συσκευών σας.

Απολαύστε καλύτερη ποιότητα εικόνας
• Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων βελτιστοποιούν τη λήψη σήματος

Απολαύστε καλύτερη ποιότητα ήχου
• Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων βελτιστοποιούν τη λήψη σήματος

Εύκολη εγκατάσταση
• Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση
• Plug & Play για πιο εύκολη εγκατάσταση

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Προστατευτικό μεταλλικό περίβλημα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

Φιλική προς το περιβάλλον
• Φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή χωρίς μόλυβδο
 



 Επίχρυση υποδοχή 24 καρατίων
Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων 
διασφαλίζουν τη βέλτιστη ποιότητα σήματος για 
τα συστατικά μέρη.

Επίχρυση υποδοχή 24 καρατίων
Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων 
διασφαλίζουν τη βέλτιστη ποιότητα σήματος για 
τα συστατικά μέρη.

Εύκολη λαβή
Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση 
των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.

Plug & Play
Η λειτουργία Plug & Play σάς δίνει τη δυνατότητα 
να εγκαταστήσετε ή να προσθέσετε μία νέα 
συσκευή χωρίς να χρειάζεται να προβείτε σε 
περίπλοκες διαδικασίες εγκατάστασης.

Μεταλλικό περίβλημα
Το μεταλλικό περίβλημα προστατεύει την 
εσωτερική σύνδεση του καλωδίου. Διασφαλίζει 
την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία της 
σύνδεσης.

Κατασκευή χωρίς μόλυβδο
Κατασκευή χωρίς μόλυβδο υλικών φιλικών προς 
το περιβάλλον.
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Χαρακτηριστικά
• Καθαρό απόβαρο: 0,1690 κ. •
Συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93256 1
• Ποσότητα: 1
• Μικτό βάρος: 0,070 κ.
• Απόβαρο: 0,039 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,031 κ.
• Μήκος: 17.60 εκ.
• Πλάτος: 12.80 εκ.
• Ύψος: 7,80 εκ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99886 4
• Ποσότητα: 2
• Μικτό βάρος: 0,300 κ.

• Καθαρό βάρος: 0,140 κ.
• Μήκος (εκ.): 15.80 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 13,00 εκ.
• Ύψος (εκ.): 17,80 εκ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93258 5
• Ποσότητα: 12
• Μικτό βάρος: 1,770 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,930 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,840 κ.
• Μήκος (εκ.): 50.00 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 28,50 εκ.
• Ύψος (εκ.): 21,00 εκ.
Προδιαγραφές
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