
 

Philips
Comutador HDMI

2 entradas / 1 saída

SWS3412
Alterne entre 2 fontes HDMI

Alterne manualmente entre os seus componentes HDMI com facilidade.

Aumente as suas opções de visualização digital
• 2 entradas / 1saída

Desfrute do melhor desempenho
• Transmissão em 1080p
• Sem perda de sinal
• A/V digital num cabo

Desfrute de durabilidade alargada
• Estrutura totalmente metálica
 



 2 entradas / 1saída
Ligue dois componentes de fonte digital a um 
televisor e alterne manualmente entre eles.

Transmissão em 1080p
A transmissão em 1080p permite-lhe desfrutar de 
HDTV da forma como foi concebida. A transmissão 
é alcançada ao não comprimir ou comprometer o 
sinal, permitindo uma imagem 100% precisa.

Sem perda de sinal
A construção de alta qualidade e a transferência de 
sinal digital garantem a ausência de degradação do 
sinal, para que desfrute da melhor qualidade de 
imagem e som.

A/V digital num cabo
Elimine convenientemente os emaranhados de cabos 
e desfrute de uma qualidade de sinal sem falhas.

Estrutura totalmente metálica
Protege o interior da unidade e aumenta a 
durabilidade.
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Dados da embalagem
• Peso bruto: .362 kg
• Peso líquido: .226 kg
• Comprimento: 228 mm
• Largura: 203 mm
• Altura: 59 mm

Embalagem Interior
• Quantidade: 2
• Peso líquido: .724 kg
• Comprimento: 244 mm

• Largura: 216 mm
• Altura: 108 mm

Embalagem exterior
• Quantidade: 4
• Peso bruto: 2,080 kg
• Peso líquido: 1,45 kg
• Comprimento: 260 mm
• Largura: 228 mm
• Altura: 235 mm
•

Especificações
Comutador HDMI
2 entradas / 1 saída  
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