
 

Philips
Усилвател за приемане на 
телевизия

18 dB
2 изхода

SWS2063W
Усилете приемането

с този усилвател за приемане на телевизия
Разчитайте на този усилвател за усилване на телевизионния сигнал за по-добро 
качество на картината.

Гледайте картина с добро качество
• Изработени с качествена конструкция
• 40-860 MHz
• Никелирани съединители за надеждна връзка

Лесно инсталиране
• Plug & Play за по-лесно инсталиране
• Приложен е щепсел

Щадящ околната среда
• Щадяща околната среда конструкция без олово
 



 Качествена конструкция
Качествената конструкция включва само 
първокласни материали за създаване на изделия с 
повишена дълготрайност.

Plug & Play
Plug & Play ви дава възможност да инсталирате 
или добавите нов компонент и той да проработи, 
без да трябва да изпълнявате сложна 
инсталационна процедура или технически анализ.

Конструкция без олово
Конструкция без олово от щадящи околната 
среда материали.

Никелирани съединители
Никелираните съединители установяват 
безупречен контакт между кабела и съединителя 
с оглед на надеждна връзка.

Приложен е щепсел
Приложен е щепсел
SWS2063W/10

Акценти
• Бруто тегло: 5,432 кг •
Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 0,772 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 24 x 20 x 11,2 см
• Нето тегло: 0,558 кг
• Тегло с опаковката: 0,214 кг
• EAN: 87 12581 42503 6
• Брой потребителски опаковки: 2

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 42,5 x 26,5 x 37 см
• Нето тегло: 3,348 кг
• Тегло с опаковката: 2,084 кг

• EAN: 87 12581 42502 9
• Брой потребителски опаковки: 12

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

19,5 x 23,5 x 4,9 см
• Бруто тегло: 0,311 кг
• Нето тегло: 0,279 кг
• Тегло с опаковката: 0,032 кг
• EAN: 87 12581 42501 2
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
Спецификации
Усилвател за приемане на телевизия
18 dB 2 изхода 
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