
 

 

Philips
Kabel HDMI z ethernetno 
povezavo

1,5 m
Visoka hitrost
Ethernet

SWV2432W
Vstopite v svet televizije visoke ločljivosti

Hitri kabel HDMI™ z ethernetno povezavo
Ta kabel HDMI™ predstavlja zanesljivo rešitev za prenos digitalnih zvočnih/video signalov 
med komponentami z ločljivostjo do 4 x 1080p+.

Značilnosti tehnologije HDMI
• UHD 2160p (4K)
• 3D-doživetje
• Zvočni povratni kanal (ARC)

Uživajte v visoki kakovosti slike in zvoka
• Ponikljani priključki zagotavljajo zanesljiv stik

Enostavna namestitev
• Nedrseče ergonomsko držalo za preprosto uporabo

Izkoristite boljšo vzdržljivost
• Gibljiv PVC-plašč

Okolju prijazno
• Okolju prijazna sestava brez svinca



 UHD 2160p (4K)
Podpira ločljivost slike do 4K ali UHD 2160p. Tako 
se lahko vaš zaslon kosa z digitalnimi kino sistemi v 
kinematografih.

3D-doživetje
Podpira vse 3D-video formate za vrhunsko 3D-
razvedrilo s sistemom za domači kino in igrami.

Zvočni povratni kanal (ARC)
Televizorju z vgrajenim sprejemnikom in povezavo 
HDMI omogoča pošiljanje digitalnih zvočnih 
podatkov v sistem za prostorski zvok, zato ne 
potrebujete ločenega zvočnega kabla.

Ponikljani priključki
Ponikljani priključki omogočajo dober stik med 
kablom in priključkom in tako zagotavljajo zanesljivo 
povezavo.

Ergonomsko držalo
S pomočjo nedrsečega in ergonomskega držala bo 
priključevanje komponent enostavno in udobno.

Gibljiv PVC-plašč
Gibljiv PVC-plašč ščiti občutljivo jedro kabla. Poskrbi 
tudi za podaljšano vzdržljivost in olajša namestitev.

Sestava brez svinca
Sestava brez svinca z okolju prijaznimi materiali.
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Notranja škatla
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34523 5
• Količina: 4
• Bruto teža: 0,72 kg
• Teža embalaže: 0,140 kg
• Neto teža: 0,58 kg
• Dolžina (cm): 25,2 cm
• Širina (cm): 16,2 cm
• Višina (cm): 12,2 cm

Zunanja škatla
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34526 6
• Količina: 24
• Bruto teža: 5,02 kg
• Teža embalaže: 0,7 kg

• Neto teža: 4,32 kg
• Dolžina (cm): 38 cm
• Širina (cm): 27 cm
• Višina (cm): 35,6 cm

Embalaža
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34522 8
• Količina: 1
• Bruto teža: 0,14 kg
• Teža embalaže: 0,05 kg
• Neto teža: 0,09 kg
• Višina: 3,7 cm
• Dolžina: 23,5 cm
• Širina: 9,5 cm
•

Specifikacije
Kabel HDMI z ethernetno povezavo
1,5 m Visoka hitrost, Ethernet
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