
 

 

Philips
Kábel HDMI

1,5 m
Vysokorýchlostný

SWV2432H
Zažite TV vo vysokom rozlíšení

s týmto vysokorýchlostným káblom HDMI™
Tento HDMI™ kábel zaručí kvalitné pripojenie pri prenose digitálnych audio/video 
signálov medzi vašimi komponentmi v rozlíšení až 4 x 1080p+.

Funkcie HDMI
• Prekračuje rozlíšenie videa 4 x 1080p
• 3D zážitok
• Audio Return Channel (ARC)

Vychutnajte si dobrý obraz a kvalitný zvuk
• Poniklované konektory pre spoľahlivý kontakt
• Kvalitný náhradný kábel pre základné potreby pripojenia

Jednoduchá inštalácia
• Protišmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Flexibilný PVC plášť

Šetrné k životnému prostrediu
• Bezolovnatá konštrukcia šetrná na životné prostredie



 Prekračuje rozlíšenie 4 x 1080p
Podporuje rozlíšenie videa 4x 1080p a viac. To 
umožňuje vašej obrazovke konkurovať digitálnym 
systémom kina, aké sa používajú v kinách.

3D zážitok
Podporuje všetky 3D formáty videa a umožňuje 
aplikácie skutočného 3D domáceho kina a hier.

Audio Return Channel (ARC)
Umožňuje televízoru pripojenému cez HDMI so 
vstavaným tunerom odosielať digitálne obrazové 
údaje do systému priestorového zvuku, preto nie je 
potrebné používať samostatný zvukový kábel.

Poniklované konektory
Poniklované konektory zabezpečujú čistý kontakt 
medzi káblom a konektorom pre spoľahlivé 
prepojenie.

Kvalitný náhradný kábel
Kvalitne vyrobený kábel poskytuje ostrý obraz a 
zvuk.

Jednoduché uchytenie
Toto protišmykové uchytenie zjednodušuje 
pripojenie vašich komponentov a robí ho 
ergonomicky komfortným.

Flexibilný PVC plášť
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra 
kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú 
inštaláciu.

Bezolovnatá konštrukcia
Bezolovnatá konštrukcia z materiálov šetrných na 
životné prostredie.
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Vnútorný kartón
• EAN: 87 12581 57641 7
• Hmotnosť brutto: 0,442 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 39,1 x 5,6 x 10,2 cm
• Čistá hmotnosť: 0,280 kg
• Počet užívateľských balení: 4
• Hmotnosť obalu: 0,162 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 57640 0
• Hmotnosť brutto: 2,976 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 39,9 x 18,8 x 22 9 cm

• Čistá hmotnosť: 1,680 kg
• Počet užívateľských balení: 24
• Hmotnosť obalu: 1,296 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 8,9 x 23,9 x 2,5" cm
• EAN: 87 12581 57639 4
• Hmotnosť brutto: 0,100 kg
• Čistá hmotnosť: 0,070 kg
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Hmotnosť obalu: 0 030 kg
•

Technické údaje
Kábel HDMI
1,5 m Vysokorýchlostný 
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