
 

Philips
Amplificador de recepção 
televisiva

12,5 dB
UHF/FM

SWS2064W
Garanta uma ligação fiável

com este amplificador de recepção televisiva
Confie neste conector para amplificar o sinal de áudio/vídeo.

Desfrute de boa qualidade de imagem
• Conectores banhados a níquel para contacto fiável
• Construção de qualidade
• 40-860 MHz

Instalação fácil
• Ficha de alimentação incluída
• Plug & Play para uma instalação mais fácil

Amigo do ambiente
• Construção sem chumbo, amiga do ambiente
 



 Conectores banhados a níquel
Os conectores banhados a níquel estabelecem um 
contacto perfeito entre o cabo e o conector, para 
proporcionar uma ligação fiável.

Construção de qualidade
A construção de qualidade utiliza apenas materiais 
topo de gama para criar produtos de durabilidade 
alargada.

Ficha de alimentação incluída
Ficha de alimentação incluída

Construção sem chumbo
Construção sem chumbo, com materiais amigos do 
ambiente.

Plug & Play
O Plug & Play permite-lhe instalar e adicionar um 
novo componente e colocá-lo em funcionamento 
sem ter de efectuar qualquer instalação ou análise 
técnica complicada.
SWS2064W/10

Destaques
• Peso líquido: 3,816 kg •
Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,6 x 23,6 x 5,1 cm
• Peso líquido: 0,318 kg
• Peso bruto: 0,363 kg
• Tara: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 42498 5
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

42,4 x 26,4 x 37,1 cm

• Peso bruto: 5,500 kg
• Tara: 1,684 kg
• EAN: 87 12581 42499 2
• Número de embalagens para o consumidor: 12

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

23,9 x 20,1 x 11,2 cm
• Peso líquido: 0,636 kg
• Peso bruto: 0,839 kg
• Tara: 0,203 kg
• EAN: 87 12581 42500 5
• Número de embalagens para o consumidor: 2
Especificações
Amplificador de recepção televisiva
12,5 dB UHF/FM 
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