
 

Philips
Wzmacniacz sygnału 
telewizyjnego

18 dB
2 wyjścia

SWS2063W
Poprawa odbioru sygnału

dzięki wzmacniaczowi sygnału telewizyjnego
Wzmacniacz zwiększa siłę sygnału telewizyjnego, zapewniając lepszą jakość obrazu.

Ciesz się dobrą jakością obrazu
• Wysoka jakość wykonania konstrukcji
• 40-860 MHz
• Niklowane złącza zapewniają niezawodny kontakt

Łatwa instalacja
• Łatwiejsza instalacji — Plug & Play
• Wtyczka przewodu sieciowego w zestawie

Przyjazny środowisku
• Przyjazna środowisku konstrukcja pozbawiona ołowiu
 



 Wysokiej jakości konstrukcja
W wysokiej jakości konstrukcji zastosowano 
wyłącznie najlepsze materiały, aby zwiększyć 
trwałość produktów.

Plug & Play
Funkcja Plug & Play umożliwia zainstalowanie i 
dodawanie nowych elementów zestawu i ich 
uruchamianie bez potrzeby wykonywania 
skomplikowanych czynności instalacyjnych lub 
technicznych.

Konstrukcja pozbawiona ołowiu
Konstrukcja pozbawiona ołowiu, wykonana z 
materiałów przyjaznych środowisku.

Niklowane złącza
Niklowane złącza zapewniają niezakłócony kontakt 
między przewodem a złączem, gwarantując 
niezawodne połączenie.

Wtyczka przewodu sieciowego w 
zestawie
Wtyczka przewodu sieciowego w zestawie
SWS2063W/10

Zalety
• Ciężar opakowania: 2,084 kg •
Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,772 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

24 x 20 x 11,2 cm
• Waga netto: 0,558 kg
• Ciężar opakowania: 0,214 kg
• EAN: 87 12581 42503 6
• Liczba opakowań konsumenckich: 2

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

42,5 x 26,5 x 37 cm
• Waga netto: 3,348 kg

• Waga brutto: 5,432 kg
• EAN: 87 12581 42502 9
• Liczba opakowań konsumenckich: 12

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

19,5 x 23,5 x 4,9 cm
• Waga brutto: 0,311 kg
• Waga netto: 0,279 kg
• Ciężar opakowania: 0,032 kg
• EAN: 87 12581 42501 2
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
Dane techniczne
Wzmacniacz sygnału telewizyjnego
18 dB 2 wyjścia 

Data wydania 2009-03-09

Wersja: 3.1.5

12 NC: 8670 000 39922
EAN: 87 12581 42501 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

http://www.philips.com

