
 

 

Philips
A/V-schakelaar

HDMI
Automatisch

SWS3435S
Automatisch schakelen tussen 

4 HDMI-bronnen
Bekijk al uw home entertainment in 1080p. Sluit vier HDMI-bronnen aan op één TV-
ingang om automatisch tussen bronnen te schakelen zonder signaalverlies.

Milieuvriendelijk
• Milieuvriendelijke, loodvrije constructie

Meer digitale weergaveopties
• 4 ingangen/1 uitgang

Optimale prestaties
• 1080p-overdracht
• Geen signaalverlies
• High-bandwidth Digital Content Protection
• Digitale audio/video op één kabel



 1080p-overdracht
De 1080p-overdracht laat u genieten van HDTV 
zoals dit is bedoeld. De overdracht komt tot stand 
door het signaal op generlei wijze te comprimeren of 
aan te passen, met als resultaat een beeld dat 100% 
nauwkeurig is.

Geen signaalverlies
De solide bouw en de digitale-signaaloverdracht 
zorgen ervoor dat de kwaliteit van het signaal 
ongewijzigd blijft, waardoor u kunt genieten van de 
allerbeste beeld- en geluidskwaliteit.

Voldoet aan HDCP
Met High-bandwidth Digital Content Protection 
(HDCP) kunt u beveiligde mediacontent afspelen, 
zoals films en concerten. HDCP controleert het 
signaal en voorkomt plagiaat door alleen legale 
exemplaren van de content weer te geven.

Digitale audio/video op één kabel
Zonder kabelwirwar en met een optimale 
signaalkwaliteit

4 ingangen/1 uitgang
4 ingangen/1 uitgang
SWS3435S/12

Kenmerken
• Gewicht van de verpakking: 0,089 kg •
Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

14,6 x 2,5 x 7 cm
• Gewicht: 0,16 kg

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19 x 25 x 6 cm
• Nettogewicht: 0,249 kg
• Brutogewicht: 0,338 kg

• EAN: 87 12581 53170 6
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 20 x 10 x 29 cm
• Nettogewicht: 0,498 kg
• Brutogewicht: 0,816 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,318 kg
• GTIN: 1 87 12581 53170 3
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
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