
 

 

Philips
HDTV-aloitussarja

Näytönpuhdistusaine
ja 180 cm HDMI™-kaapeli

SED7890
Liitä ja suojaa HDTV

tällä HDTV-aloitussarjalla
Nopea HDMI™-kaapeli siirtää digitaaliset AV-signaalit luotettavasti laitteesta toiseen jopa 
yli 4x1080 pikselin tarkkuudella. Käytä tätä mikrokuituliinaa ja jälkiä jättämätöntä 
puhdistusgeeliä LCD/LED/plasma-televisioiden ja -näyttöjen puhdistukseen.

Nauti puhtaasta näytöstä
• Jälkiä jättämätön puhdistusgeeli takaa puhtaan näytön
• Nukkaantumaton mikrokuituliina puhdistaa turvallisesti ja perusteellisesti

HDMI-ominaisuudet
• Ylittää videotarkkuuden 4x1080p
• 3D-elämys
• ARC (Audio Return Channel)

Nauti hyvästä kuvan- ja äänenlaadusta
• Nikkelipinnoitetut liittimet luotettaviin liitäntöihin

Helppo asentaa
• Päästä saa tukevan otteen

Nauti pidemmästä käyttöiästä
• Joustava PVC-kuori



 Jälkiä jättämätön puhdistusgeeli
Jälkiä jättämättömän puhdistusgeelin ansiosta voit 
nauttia täysin puhtaasta näytöstä. Geeli on kehitetty 
siten, ettei näytön pintaan jää ainuttakaan juovaa.

Nukkaantumaton mikrokuituliina
Puhdista näyttö tai kuvaruutu turvallisesti ja 
perusteellisesti tällä nukkaantumattomalla 
mikrokuituliinalla, joka poistaa tarkasti pölyn, lian ja 
sormenjäljet.

Ylittää tarkkuuden 4x1080p
Tukee videotarkkuutta 4x1080p ja sitä parempia. 
Siksi näyttö kilpailee jopa elokuvateattereiden 
digitaalisten järjestelmien kanssa.

3D-elämys
Tukee kaikkia 3D-videomuotoja, mikä mahdollistaa 
todellisen 3D-kotiteatteri- ja -pelikäytön.

ARC (Audio Return Channel)
Sallii virittimen sisältävän HDMI-liitetyn television 
lähettää digitaalista äänidataa surround-
äänentoistojärjestelmään, joten erillistä äänikaapelia 
ei tarvita.

Nikkelipinnoitetut liittimet
Nikkelipinnoitetut liittimet muodostavat kaapelin ja 
liitännän välille hyvän yhteyden.

Sopii käteen
Päästä saa tukevan otteen, mikä helpottaa laitteiden 
liittämistä ergonomisesti.

Joustava PVC-kuori
Joustava PVC-kuori suojaa johdon herkkää sydäntä. 
Lisäksi se lisää kestävyyttä ja helpottaa asentamista.
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Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 17,3 x 23,2 x 6,5 cm
• Kokonaispaino: 0,57 kg
• Nettopaino: 0,446 kg
• Taara: 0,124 kg
• EAN: 87 12581 55656 3
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 5,948 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 35,6 x 24 x 34,1 cm
• Nettopaino: 4,46 kg
• Taara: 1,488 kg
• EAN: 87 12581 55746 1
• Kuluttajapakkausten määrä: 10
•

Tekniset tiedot
HDTV-aloitussarja
Näytönpuhdistusaine ja 180 cm HDMI™-kaapeli 
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