
 

 

„Philips“
A/V jungiklis

HDMI
Automatinis

SWS3435S
Automatinis 4 HDMI šaltinių 

perjungimas
Mėgaukitės visomis namų pramogomis „Full HD“ 1080p skiriamąja geba. Prie vieno 
televizoriaus įvesties lizdo prijunkite 4 HDMI šaltinius ir automatiškai juos perjunkite 
neblogindami signalo kokybės.

Nekenkia aplinkai
• Ekologiška bešvinė konstrukcija

Padidinkite skaitmeninių vaizdo pramogų galimybes
• 4 įvestys / 1 išvestis

Mėgaukitės optimalia kokybe
• 1080p siuntimas
• Nėra signalo praradimo
• Plačiajuosčio ryšio skaitmeninio turinio apsauga
• Skaitmeninis A/V viename kabelyje



 1080p siuntimas
1080p siuntimas leidžia mėgautis HDTV taip, kaip 
buvo numatyta. Siuntimas atliekamas, jokiais būdais 
neglaudinant signalo ar nebloginant jo kokybės, 
išlaikant 100 % tikslumo vaizdą.

Nėra signalo praradimo
Aukštos kokybės konstrukcija ir skaitmeninio signalo 
perdavimas užtikrina signalo degradacijos nebuvimą, 
todėl galite mėgautis geriausios kokybės vaizdu ir 
garsu.

Suderinamas su HDCP
Plačiajuosčio ryšio skaitmeninio turinio apsauga 
(HDCP) leidžia leisti apsaugoto turinio laikmenas, 
pavyzdžiui, filmus ir koncertus. Ji patikrina signalą, 
taip užkirsdama kelią piratavimui, lesidama rodyti tik 
teisėtas turinio kopijas.

Skaitmeninis A/V viename kabelyje
Lengvai atsikratykite besiraizgančių laidų ir 
mėgaukitės nepriekaištinga signalo kokybe.

4 įvestys / 1 išvestis
4 įvestys / 1 išvestis
SWS3435S/12

Ypatybės
• Pakuotės svoris: 0,089 kg • Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
•

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

14,6 x 2,5 x 7 cm
• Svoris: 0,16 kg

Pakavimo matmenys
• Išdėstymo tipas: Kintamas
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 19 x 25 x 6 cm
• Grynasis svoris: 0,249 kg
• Bendras svoris: 0,338 kg

• EAN: 87 12581 53170 6
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 20 x 10 x 29 cm
• Grynasis svoris: 0,498 kg
• Bendras svoris: 0,816 kg
• Pakuotės svoris: 0,318 kg
• GTIN: 1 87 12581 53170 3
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