
 

Philips
Ενισχυτής τηλεοπτικής 
λήψης

25 dB
2 εξόδων

SWS2065W
Βελτιώστε τη λήψη σας

με αυτόν τον ενισχυτή τηλεοπτικής λήψης
Βασιστείτε σε αυτόν τον ενισχυτή για να ενισχύσετε το σήμα λήψης της τηλεόρασής 
σας για μεγαλύτερη ευκρίνεια εικόνας.

Απολαύστε καλή ποιότητα εικόνας
• Κατασκευή με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας
• 40-860 MHz
• Επινικελωμένες υποδοχές για αξιόπιστη επαφή

Εύκολη εγκατάσταση
• Plug & Play για πιο εύκολη εγκατάσταση
• Περιλαμβάνεται βύσμα τροφοδοσίας

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



 Ποιοτική κατασκευή
Η ποιοτική κατασκευή χρησιμοποιεί μόνο πρώτης 
τάξεως υλικά για τη δημιουργία προϊόντων 
υψηλής ανθεκτικότητας.

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.

Κατασκευή χωρίς μόλυβδο
Κατασκευή χωρίς μόλυβδο υλικών φιλικών προς 
το περιβάλλον.

Επινικελωμένες υποδοχές
Οι επινικελωμένες υποδοχές εξασφαλίζουν 
καθαρή επαφή μεταξύ του καλωδίου και της 
υποδοχής για αξιόπιστη σύνδεση.

Περιλαμβάνεται βύσμα τροφοδοσίας
Περιλαμβάνεται βύσμα τροφοδοσίας
SWS2065W/10

Χαρακτηριστικά
• Καθαρό βάρος: 3,348 κ. •
Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,772 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

24 x 20 x 11,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,558 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,214 κ.
• EAN: 87 12581 42506 7
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 5,432 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

42,5 x 26,5 x 37 εκ.

• Καθαρό απόβαρο: 2,084 κ.
• EAN: 87 12581 42505 0
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 12

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 23,5 x 4,9 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,311 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,279 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,032 κ.
• EAN: 87 12581 42504 3
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
Προδιαγραφές
Ενισχυτής τηλεοπτικής λήψης
25 dB 2 εξόδων 
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