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Melhore a sua experiência de visualização

com este comutador manual de 4 vias
Comute manualmente entre quatro fontes de entrada SCART com os botões A, B e C. 
Proporciona uma ligação de qualidade para transferência de sinais de áudio/imagem para 
o seu TV.

Desfrute de uma qualidade de imagem/som superior
• Os conectores banhados a ouro de 24 quilates optimizam o sinal

Protecção contra perda de sinal
• Protecção em alumínio reforçada com cobre entrançado

Instalação fácil
• Conectores com códigos de cores para reconhecimento imediato
• Pega ergonómica antideslizante para utilização fácil
• Plug and play para utilização fácil

Desfrute de durabilidade alargada
• Protecção em metal para durabilidade alargada
• Revestimento flexível em PVC
• Compensador de tensão em borracha

Amigo do ambiente
• Construção sem chumbo, amiga do ambiente



 Conector banhado a ouro de 24 quilates
Os conectores banhados a ouro de 24 quilates 
asseguram a melhor qualidade de sinal para os seus 
componentes.

Protecção entrançada
A protecção em alumínio reforçada com cobre 
entrançado protege contra perdas de sinal e 
interferências.

Conectores com códigos de cores
Os conectores com códigos de cores facilitam a 
instalação do cabo nas entradas e saídas correctas

Fáceis de segurar
Esta pega antideslizante torna a ligação dos seus 
componentes fácil e ergonomicamente confortável.

Plug and play
O Plug and play proporciona uma instalação fácil de 
componentes sem demorar muito tempo.

Protecção em metal
A protecção em metal protege a ligação interna do 
cabo. Garante a durabilidade e fiabilidade da sua 
ligação.

Revestimento flexível em PVC
O revestimento flexível em PVC oferece protecção 
para o núcleo delicado do cabo. Proporciona ainda 
maior durabilidade e facilidade de instalação.

Compensador de tensão em borracha
O compensador de tensão em borracha 
proporciona uma junção segura e flexível entre o 
cabo e a ficha.
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Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 36518 9
• Número de embalagens para o consumidor: 2
• Peso bruto: 1,16 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

30,5 x 21,6 x 11,4 cm
• Peso líquido: 0,72 kg
• Tara: 0,44 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 36517 2
• Número de embalagens para o consumidor: 12
• Peso bruto: 7,76 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

66,7 x 31,8 x 22,9 cm
• Peso líquido: 4,32 kg
• Tara: 3,44 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 36516 5
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,7 x 28,6 x 4,45 cm
• Peso bruto: 0,48 kg
• Peso líquido: 0,36 kg
• Tara: 0,12 kg
•

Especificações
Comutador SCART
4 vias Entradas/saídas RCA Manual

http://www.philips.com

