
 

 

Philips
Kabel HDMI s Ethernetem

3,0m
Vysoká rychlost
Ethernet

SWV2433W
Zajistěte spolehlivé spojení

Vysokorychlostní kabel HDMI™ s Ethernetem
Spolehněte se na tento kabel HDMI určený pro přenos audio/video signálů mezi 
komponenty.

Vlastnosti rozhraní HDMI
• UHD 2160p (4K)
• 3D zážitek
• Zpětný audio kanál (ARC)

Vychutnejte si dobrou kvalitu zvuku a obrazu
• Poniklované konektory pro zajištění spolehlivého kontaktu

Snadná instalace
• Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání

Vychutnejte si zvýšenou odolnost
• Pružný plášť z PVC

Šetrné k životnímu prostředí
• Bezolovnatá konstrukce šetrná k životnímu prostředí



 UHD 2160p (4K)
Podporuje rozlišení videa až 4K nebo 2160p UHD. 
Díky tomu může displej konkurovat digitálním 
systémům používaným v kinosálech.

3D zážitek
Podporuje všechny 3D videoformáty, díky čemuž si 
lze vychutnat skutečné 3D zážitky z domácího kina a 
her.

Zpětný audio kanál (ARC)
Umožňuje televizorům, vybaveným digitálním 
tunerem a propojeným přes HDMI, zasílat digitální 
audiodata do zvukového systému bez potřeby audio 
kabelu.

Poniklované konektory
Poniklované konektory vytvářejí dokonalý kontakt 
mezi kabelem a konektorem, aby bylo zajištěno 
spolehlivé spojení.

Snadné uchopení
Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování 
komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.

Pružný plášť z PVC
Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu 
ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje 
instalaci.

Bezolovnatá konstrukce
Bezolovnatá konstrukce z materiálů šetrných 
k životnímu prostředí.
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Údaje na obalu
• Množství: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34521 1
• Hrubá hmotnost: 0,28 kg
• Hmotnost obalu: 0,04 kg
• Čistá hmotnost: 0,24 kg
• Délka: 235 mm
• Šířka: 195 mm
• Výška: 37 mm

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34524 2
• Množství: 4
• Hrubá hmotnost: 1,32 kg
• Hmotnost obalu: 0,36 kg

• Čistá hmotnost: 0,96 kg
• Délka: 250 mm
• Šířka: 163 mm
• Výška: 220 mm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34527 3
• Množství: 12
• Hrubá hmotnost: 4,68 kg
• Hmotnost obalu: 1,8 kg
• Čistá hmotnost: 2,88 kg
• Délka: 510 mm
• Šířka: 273 mm
• Výška: 233 mm
•

Specifikace
Kabel HDMI s Ethernetem
3,0m Vysoká rychlost, Ethernet
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