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SWV2433W
Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

με αυτό το καλώδιο HDMI-HDMI
Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο HDMI για τη μεταφορά σημάτων ήχου/βίντεο μεταξύ 
των συσκευών σας.

Λειτουργίες HDMI
• Υπερβαίνει την ανάλυση βίντεο 4x1080p
• Εμπειρία 3D
• Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC)

Απολαύστε υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου
• Επινικελωμένες υποδοχές για αξιόπιστη επαφή

Εύκολη εγκατάσταση
• Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC

Φιλική προς το περιβάλλον
• Φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή χωρίς μόλυβδο



 Υπερβαίνει την ανάλυση 4x 1080p
Υποστηρίζει αναλύσεις βίντεο 4x1080p και 
περισσότερο. Αυτό επιτρέπει στην οθόνη σας να 
ανταγωνιστεί τα συστήματα Digital Cinema που 
χρησιμοποιούνται στους κινηματογράφους.

Εμπειρία 3D
Υποστηρίζει όλα τα φορμά βίντεο 3D, παρέχοντας 
πραγματικό Home Cinema 3D και εφαρμογές 
παιχνιδιών.

Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC)
Επιτρέπει σε μια συνδεδεμένη με HDMI 
τηλεόραση με ενσωματωμένο δέκτη να 
αποστέλλει δεδομένα ψηφιακού ήχου σε ένα 
σύστημα ήχου surround, εξαλείφοντας την ανάγκη 
για ξεχωριστό καλώδιο ήχου.

Επινικελωμένες υποδοχές
Οι επινικελωμένες υποδοχές εξασφαλίζουν 
καθαρή επαφή μεταξύ του καλωδίου και της 
υποδοχής για αξιόπιστη σύνδεση.

Εύκολη λαβή
Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση 
των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει 
προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, 
καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία 
εγκατάστασης.

Κατασκευή χωρίς μόλυβδο
Κατασκευή χωρίς μόλυβδο υλικών φιλικών προς 
το περιβάλλον.
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Δεδομένα συσκευασίας
• Ποσότητα: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34521 1
• Μικτό βάρος: 0,28 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,04 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,24 κ.
• Μήκος: 235 χιλ.
• Πλάτος: 195 χιλ.
• Ύψος: 37 χιλ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34524 2
• Ποσότητα: 4
• Μικτό βάρος: 1,32 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,36 κ.

• Καθαρό βάρος: 0,96 κ.
• Μήκος: 250 χιλ.
• Πλάτος: 163 χιλ.
• Ύψος: 220 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34527 3
• Ποσότητα: 12
• Μικτό βάρος: 4,68 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,8 κ.
• Καθαρό βάρος: 2,88 κ.
• Μήκος: 510 χιλ.
• Πλάτος: 273 χιλ.
• Ύψος: 233 χιλ.
•
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