
 

 

Philips
Przełącznik A/V

HDMI
Automatyczny

SWS3435S
Automatyczne przełączanie 

między 4 źródłami HDMI
Ciesz się rozrywką w domu w pełnej rozdzielczości 1080p. Podłącz 4 urządzenia 
źródłowe HDMI do jednego wejścia w telewizorze i przełączaj je automatycznie bez 
utraty jakości sygnału.

Przyjazny środowisku
• Przyjazna środowisku konstrukcja pozbawiona ołowiu

Zwiększ możliwości przeglądania cyfrowej zawartości
• 4 wejścia / 1 wyjście

Optymalna wydajność
• Przesyłanie sygnału 1080p
• Bez utraty sygnału
• Szerokopasmowe zabezpieczenie danych cyfrowych (HDCP)
• Cyfrowy sygnał A/V w jednym przewodzie



 Przesyłanie sygnału 1080p
Przesyłanie sygnału 1080p pozwala w pełni cieszyć się 
telewizją wysokiej rozdzielczości. Sygnał nie jest 
poddawany żadnej kompresji, dzięki czemu obraz 
jest w 100% szczegółowy, bez utraty jakości.

Bez utraty sygnału
Wysokiej jakości wykonanie i cyfrowy transfer 
oznacza brak degradacji sygnału, dzięki czemu 
możesz cieszyć się najwyższej jakości obrazem i 
dźwiękiem.

Zgodność ze standardem HDCP
Szerokopasmowe zabezpieczenie danych cyfrowych 
(HDCP) umożliwia odtwarzanie materiałów 
zabezpieczonych przed kopiowaniem, takich jak filmy 
czy koncerty. Kontrola sygnału ma na celu 
przeciwdziałanie piractwu, pozwalając na 
odtwarzanie tylko legalnych kopii materiałów 
cyfrowych.

Cyfrowy sygnał A/V w jednym 
przewodzie
Pozwala uniknąć bałaganu i zachować wysoką jakość 
sygnału.

4 wejścia / 1 wyjście
4 wejścia / 1 wyjście
SWS3435S/12

Zalety
• Ciężar opakowania: 0,089 kg • Liczba opakowań konsumenckich: 2
•

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

14,6 x 2,5 x 7 cm
• Waga: 0,16 kg

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19 x 25 x 6 cm
• Waga netto: 0,249 kg
• Waga brutto: 0,338 kg

• EAN: 87 12581 53170 6
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

20 x 10 x 29 cm
• Waga netto: 0,498 kg
• Waga brutto: 0,816 kg
• Ciężar opakowania: 0,318 kg
• GTIN: 1 87 12581 53170 3
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