
 

 

Philips
Scart-schakelaar

4 richtingen
RCA-ingangen/uitgangen
Handmatig

SWS3685S
Superieur beeld en geluid

met deze 4-wegschakelaar
Schakel handmatig tussen vier scart-ingangsbronnen met de knoppen A, B, C en D. Biedt 
een degelijke aansluiting om audio-/videosignalen naar de TV te sturen.

Geniet van superieure beeld- en geluidskwaliteit
• 24-karaats vergulde aansluitingen voor een optimaal signaal

Beschermt tegen signaalverlies
• Gevlochten, versterkte aluminium bescherming

Eenvoudige installatie
• Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

Verbeterde duurzaamheid
• Beschermend metalen omhulsel voor verlengde duurzaamheid
• Flexibele PVC-aansluiting

Milieuvriendelijk
• Milieuvriendelijke, loodvrije constructie



 24-karaats vergulde aansluiting
24-karaats vergulde aansluitingen voor de beste 
signaalkwaliteit van uw componenten.

Metalen omhulsel
Het metalen omhulsel beschermt de interne 
verbinding van de kabel en zorgt voor duurzaamheid 
en betrouwbaarheid van de verbinding.

Gevlochten bescherming
De gevlochten, versterkte aluminium bescherming 
beschermt tegen signaalverlies en storingen.

Gemakkelijk vast te houden
Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten 
eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Flexibele PVC-aansluiting
Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van 
de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde 
duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Loodvrije constructie
Loodvrije constructie van milieuvriendelijke 
materialen.
SWS3685S/10

Kenmerken
Publicatiedatum  
2017-08-14

Versie: 1.0.6

12 NC: 8670 000 55118
EAN: 87 12581 49538 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Binnendoos
• Brutogewicht: 1,180 kg
• Binnendoos (L x B x H): 28,4 x 24,9 x 10,9 cm
• Nettogewicht: 0,720 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,460 kg
• EAN: 87 12581 49540 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 2

Omdoos
• Brutogewicht: 7,860 kg
• Omdoos (L x B x H): 55,1 x 31,5 x 39,6 cm
• Nettogewicht: 4,320 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,540 kg

• EAN: 87 12581 49541 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 12

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

26,9 x 23,9 x 5,1 cm
• Brutogewicht: 0,480 kg
• Nettogewicht: 0,360 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,120 kg
• EAN: 87 12581 49538 1
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
•

Specificaties
Scart-schakelaar
4 richtingen RCA-ingangen/uitgangen, Handmatig

http://www.philips.com

