
 

 

Philips
Kabel HDMI

1 m
Vysoká rychlost

SED4145
Podporuje rozlišení až 1080p

s tímto vysokorychlostním HDMI™ kabelem
Nové vysokorychlostní rozhraní HDMI™ poskytuje nejlepší možnou kvalitu zvuku a 
obrazu s rozlišením až 1080p.

Zabraňuje ztrátě signálu
• Měděným opletením posílené hliníkové stínění

Vychutnejte si kvalitnější obraz/zvuk
• 24karátové pozlacené konektory optimalizují přechod signálu
• Vodiče z vysoce čisté mědi zajišťují spolehlivost přenosu signálu

Snadná instalace
• Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání
• Systém Plug and Play pro snadné použití

Rozhraní HDMI™ verze 1.3a
• Deep Color™
• Lossless Audio™



 Opletené stínění
Měděným opletením posílené hliníkové stínění chrání 
před interferencemi a ztrátou signálu.

Systém Plug and Play
Systém Plug and Play nabízí snadné zprovoznění 
komponentů bez dlouhotrvající instalace.

24karátový pozlacený konektor
24karátové pozlacené konektory zajišťují 
komponentům nejlepší kvalitu signálu.

Vysoce čistá měď
Takový měděný vodič zajišťuje při přenosu signálu 
vysokou přesnost a minimální odpor.

Deep Color™
Podporuje 30bitovou, 36bitovou a 48bitovou (RGB 
nebo YCbCr) barevnou hloubku, čímž umožňuje 
zvýšení počtu barev televizního vysílání s vysokým 
rozlišením z miliónů na miliardy. Nabízí zvýšený 
kontrastní poměr. Namísto stupňování barev na 
obrazovce zajišťuje plynulé přechody tónů a jemné 
stínování mezi barvami.

Lossless Audio™
Podporuje nové bezeztrátové komprimované audio 
formáty Dolby TrueHD a DTS-HD.
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Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 8,9 x 24,1 x 4,3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,153 kg
• Čistá hmotnost: 0,112 kg
• Hmotnost obalu: 0,041 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• EAN: 87 12581 51515 7

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,088 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 25,1 x 13,0 x 26,9 cm

• Čistá hmotnost: 0,560 kg
• Hmotnost obalu: 0,528 kg
• Počet spotřebitelských balení: 5
• EAN: 87 12581 51516 4

Vnitřní krabice
• EAN: 87 12581 52797 6
• Hrubá hmotnost: 0,910 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 23,9 x 11,7 x 19,6 cm
• Čistá hmotnost: 0,560 kg
• Počet spotřebitelských balení: 5
• Hmotnost obalu: 0,350 kg
•

Specifikace
Kabel HDMI
1 m Vysoká rychlost 
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