
 

 

Philips
HDMI-kabel

1,5 m
High Speed

SWV2432H
Geniet van High Definition TV

met deze high speed HDMI™-kabel
Met deze HDMI™-kabel brengt u digitale audio-/videosignalen met resoluties tot maar 
liefst 4x 1080p+ over tussen uw componenten.

HDMI-functies
• UHD 2160p
• Geschikt voor 3D
• Audio Return Channel (ARC)

Fantastisch beeld en geluid
• Vernikkelde aansluitingen voor betrouwbare verbindingen
• Vervangingskabel van topkwaliteit voor basisaansluitingen

Eenvoudige installatie
• Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

Verbeterde duurzaamheid
• Flexibele PVC-aansluiting

Milieuvriendelijk
• Milieuvriendelijke, loodvrije constructie



 UHD 2160p
Ondersteunt videoresoluties tot UHD 2160p. Uw 
scherm benadert daardoor de digitale 
cinemasystemen van de bioscoop.

Geschikt voor 3D
Ondersteunt alle 3D-videoformaten, dus geschikt 
voor echte 3D-toepassingen voor home cinema en 
games.

Audio Return Channel (ARC)
Ondersteunt de verzending van digitale 
audiogegevens naar een audiosysteem met Surround 
Sound door een TV met ingebouwde tuner en 
HDMI-verbinding. U hebt dus geen afzonderlijke 
audiokabel meer nodig.

Vernikkelde aansluitingen
Vernikkelde aansluitingen zorgen voor een schoon 
contactpunt tussen de kabel en de aansluiting voor 
een betrouwbare verbinding.

Vervangingskabel van topkwaliteit
Kabel gemaakt van kwaliteitsmaterialen zorgt voor 
scherpe beelden en uitstekend geluid.

Gemakkelijk vast te houden
Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten 
eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Flexibele PVC-aansluiting
Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van 
de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde 
duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Loodvrije constructie
Loodvrije constructie van milieuvriendelijke 
materialen.
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Binnendoos
• EAN: 87 12581 57641 7
• Brutogewicht: 0,442 kg
• Binnendoos (L x B x H): 39,1 x 5,6 x 10,2 cm
• Nettogewicht: 0,280 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
• Gewicht van de verpakking: 0,162 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 57640 0
• Brutogewicht: 2,976 kg
• Omdoos (L x B x H): 39,9 x 18,8 x 22,9 cm
• Nettogewicht: 1,680 kg

• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Gewicht van de verpakking: 1,296 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

8,9 x 23,9 x 2,5 cm
• EAN: 87 12581 57639 4
• Brutogewicht: 0,100 kg
• Nettogewicht: 0,070 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Gewicht van de verpakking: 0,030 kg
•

Specificaties
HDMI-kabel
1,5 m High Speed
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