
 

 

Philips
Kábel HDMI

1 m
Vysokorýchlostný

SED4145
Podporuje rozlíšenia až do 1080p

s týmto vysokorýchlostným káblom HDMI™
Nový vysokorýchlostný štandard HDMI™ zaručuje ten najdokonalejší zvukový a 
obrazový výkon s rozlíšením až 1080p.

Chráni pred stratou signálu
• Meďou opletené zosilnené hliníkové tienenie

Vychutnajte si lepšiu kvalitu obrazu/zvuku
• 24-karátové pozlátené konektory optimalizujú signál
• Medený vodič s vysokou čistotou pre spoľahlivý prenos signálu

Jednoduchá inštalácia
• Protišmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie
• Plug and play pre jednoduché používanie

HDMI™ verzia 1.3a
• Technológia Deep Color™
• Bezstratová kompresia Lossless Audio™



 Opletené tienenie
Meďou opletené zosilnené hliníkové tienenie chráni 
pred stratou signálu a rušením.

Plug and play
Plug and play ponúka jednoduchú inštaláciu 
komponentov bez časovo náročných inštalácií.

24-karátový pozlátený konektor
24-karátové pozlátené konektory zaisťujú najlepšiu 
kvalitu signálu pre vaše komponenty.

Meď s vysokou čistotou
Tento medený vodič zaisťuje vysokú presnosť 
prenosu signálu pri minimálnom odpore.

Technológia Deep Color™
Podporuje 30-bitové, 36-bitové a 48-bitové (RGB 
alebo YCbCr) farebné hĺbky, čo umožňuje HDTV 
namiesto miliónov zobrazovať až miliardy farieb. 
Umožňuje zvýšený kontrastný pomer. Potláča vznik 
pásov farieb na obrazovke, čím dosahuje hladké 
tónové prechody a jemné stupňovanie medzi 
farbami.

Bezstratová kompresia Lossless Audio™
Podporuje nové bezstratové komprimované 
zvukové formáty Dolby TrueHD a DTS-HD.
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 8,9 x 24,1 x 4:3 cm
• Hmotnosť brutto: 0,153 kg
• Čistá hmotnosť: 0,112 kg
• Hmotnosť obalu: 0,041 kg
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• EAN: 87 12581 51515 7

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 1,088 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 25 1 x 13,0 x 26,9 cm
• Čistá hmotnosť: 0,560 kg

• Hmotnosť obalu: 0,528 kg
• Počet spotrebiteľských balení: 5
• EAN: 87 12581 51516 4

Vnútorný kartón
• EAN: 87 12581 52797 6
• Hmotnosť brutto: 0,910 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

23,9 x 11,7 x 19 6 cm
• Čistá hmotnosť: 0,560 kg
• Počet spotrebiteľských balení: 5
• Hmotnosť obalu: 0,350 kg
•

Technické údaje
Kábel HDMI
1 m Vysokorýchlostný 
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