
 

 

Philips
HDTV-startpaket

Skärmrengörare
med 6 fot HDMI™-kabel

SED7890
Anslut och skydda din HDTV

med det här HDTV-startpaketet
Använd den här snabba HDMI™-kabeln för överföring av digitala ljud-/videosignaler mellan 
dina komponenter med upplösningar på upp till 4x1080p+. Använd den här mikrofiberduken 
och den specialutvecklade rengöringsgelen för LCD-/LED-/plasma- och datorskärmar.

Njut av en fläckfri skärm
• Rengöringsgel som inte lämnar ränder för fläckfria skärmar
• Luddfri mikrofiberduk rengör säkert och grundligt

HDMI-funktioner
• Överskrider 4x 1080p videoupplösning
• 3D-upplevelse
• ARC (Audio Return Channel)

Njut av bra bild- och ljudkvalitet
• Nickelpläterade kontakter för tillförlitlig kontakt

Enkel installation
• Greppvänlig ergonomisk yta för enkel användning

Utökad hållbarhet
• Flexibelt PVC-hölje



 Rengöringsgel som inte lämnar ränder
Njut av en fläckfri skärm med den här 
rengöringsgelen som inte lämnar ränder. Den är 
särskilt utformad för att inte lämna några rester på 
skärmen.

Luddfri mikrofiberduk
Rengör din skärm säkert och grundligt med den här 
luddfria mikrofiberduken som är gjord för att ta bort 
damm, smuts och fingeravtryck utan att lämna 
någonting efter sig.

Överskrider 4x 1080p upplösning
Har funktioner för videoupplösningar på 4x 1080p 
och mer. Det gör att din skärm kan jämföra sig med 
Digital Cinema-system som används på biografer.

3D-upplevelse
Har funktioner för alla 3D-videoformat, vilket 
möjliggör verklig 3D-hemmabio och spelprogram.

ARC (Audio Return Channel)
Gör så att en HDMI-ansluten TV med inbyggd 
mottagare kan sända digitala ljuddata till ett 
surroundljudssystem, vilket eliminerar behovet av en 
separat ljudkabel.

Nickelpläterade kontakter
Nickelpläterade kontakter ger ren kontakt mellan 
kabeln och kontakten för en tillförlitligare anslutning.

Enkelt grepp
Det halkfria greppet gör det enkelt och ergonomiskt 
bekvämt att ansluta komponenterna.

Flexibelt PVC-hölje
Flexibelt PVC-hölje ger skydd för kabelns ömtåliga 
kärna. Det ger även utökad hållbarhet och enkel 
installation.
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Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

17,3 x 23,2 x 6,5 cm
• Bruttovikt: 0,57 kg
• Nettovikt: 0,446 kg
• Taravikt: 0,124 kg
• EAN: 87 12581 55656 3
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong
• Bruttovikt: 5,948 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 35,6 x 24 x 34,1 cm
• Nettovikt: 4,46 kg
• Taravikt: 1,488 kg
• EAN: 87 12581 55746 1
• Antal konsumentförpackningar: 10
•
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