
 

Philips
Przełącznik Scart

3-kierunkowy
Instrukcja obsługi

SWS7683W
Gwarancja niezawodnego połączenia

dzięki 3-kierunkowemu przełącznikowi manualnemu
Ręczne przełączanie pomiędzy trzema źródłami wejściowymi Scart za pomocą 
przycisków A, B i C. Sygnały audio-wideo są przesyłane pomiędzy elementami zestawu za 
pomocą dwóch przewodów ekranowanych.

Lepsza jakość obrazu i dźwięku
• Złącza pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają optymalną jakość sygnału

Ochrona przed utratą sygnału
• Ekran aluminiowy wzmocniony oplotem miedzianym

Łatwa instalacja
• Niewyślizgujący się, ergonomiczny, łatwy w użyciu uchwyt
• Technologia Plug and play ułatwia obsługę

Większa trwałość
• Elastyczna koszulka z PCW

Przyjazny środowisku
• Przyjazna środowisku konstrukcja pozbawiona ołowiu
 



 Złącze pozłacane 24-karatowym złotem
Złącza pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają 
najlepszą jakość sygnału dla poszczególnych 
elementów zestawu.

Oplot ekranujący
Ekran aluminiowy wzmocniony oplotem miedzianym 
zapewnia ochronę przed utratą sygnału i 
zakłóceniami.

Wygodny chwyt
Ten niewyślizgujący się, ergonomiczny uchwyt 
ułatwia i zwiększa wygodę łączenia ze sobą 
elementów zestawu.

Plug and play
Technologia Plug and play ułatwia instalację 
elementów zestawu, bez potrzeby czasochłonnego 
instalowania.

Elastyczna koszulka z PCW
Elastyczna koszulka z PCW chroni delikatną żyłę 
przewodu. Ponadto zapewnia jego większą trwałość 
i łatwość instalacji.
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Zalety
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): • Ciężar opakowania: 0,082 kg
•

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 1,434 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

20,6 x 13 x 40,6 cm
• Waga netto: 0,984 kg
• Ciężar opakowania: 0,45 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 9,614 kg

43,8 x 40,6 x 41,9 cm
• Waga netto: 5,904 kg
• Ciężar opakowania: 3,71 kg

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

19,5 x 23,5 x 5,4 cm
• Waga brutto: 0,328 kg
• Waga netto: 0,246 kg
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