
 

 

Philips
Startovací sada HDTV

Čistič obrazovek
s 1,8m kabelem HDMI™

SED7890
Připojte a chraňte svůj televizor HDTV

pomocí této startovací sady HDTV
Na tento vysokorychlostní HDMI™ kabel se můžete spolehnout při přenosu digitálních audio- 

a videosignálů mezi komponenty s rozlišením až 4x1080p+. Utěrku z mikrovlákna a speciální čisticí gel 

můžete použít na čištění obrazovek LCD/LED, plazmových televizorů a počítačových monitorů.

Obrazovka beze skvrn
• Čistící gel nezanechávající šmouhy pro naprosto čistou obrazovku
• Mikrovláknová látka nepouští chloupky a čistí bezpečně a důkladně

Vlastnosti rozhraní HDMI
• UHD 2160p
• 3D zážitek
• Zpětný audio kanál (ARC)

Vychutnejte si dobrou kvalitu zvuku a obrazu
• Poniklované konektory pro zajištění spolehlivého kontaktu

Snadná instalace
• Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání

Vychutnejte si zvýšenou odolnost
• Pružný plášť z PVC



 Čistící gel nezanechávající šmouhy
Vychutnejte si zcela čistou obrazovku díky tomuto 
čisticímu gelu, který je speciálně navržen tak, aby 
nezanechal na obrazovce žádné stopy.

Hadřík z mikrovlákna nepouští chloupky
Bezpečné a důkladné čištění obrazovky pomocí této 
bezchloupkové mikrovláknové látky, vytvořené pro 
eliminaci prachu, nečistot a otisků prstů beze zbytku.

UHD 2160p
Podporuje rozlišení videa až 2160p UHD. Díky tomu 
může displej konkurovat digitálním systémům 
používaným v kinosálech.

3D zážitek
Podporuje všechny 3D videoformáty, díky čemuž si 
lze vychutnat skutečné 3D zážitky z domácího kina a 
her.

Zpětný audio kanál (ARC)
Umožňuje televizorům, vybaveným digitálním 
tunerem a propojeným přes HDMI, zasílat digitální 
audiodata do zvukového systému bez potřeby audio 
kabelu.

Poniklované konektory
Poniklované konektory vytvářejí dokonalý kontakt 
mezi kabelem a konektorem, aby bylo zajištěno 
spolehlivé spojení.

Snadné uchopení
Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování 
komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.

Pružný plášť z PVC
Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu 
ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje 
instalaci.
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Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 17,3 x 23,2 x 6,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,57 kg
• Čistá hmotnost: 0,446 kg
• Hmotnost obalu: 0,124 kg
• EAN: 87 12581 55656 3
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 5,948 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 35,6 x 24 x 34,1 cm
• Čistá hmotnost: 4,46 kg
• Hmotnost obalu: 1,488 kg
• EAN: 87 12581 55746 1
• Počet spotřebitelských balení: 10
•

Specifikace
Startovací sada HDTV
Čistič obrazovek s 1,8m kabelem HDMI™
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