
 

 

Philips
Кабель HDMI з Ethernet-
каналом

3,0 м
Високошвидкісний
Ethernet

SWV2433W
Гарантія надійного зв’язку

Високошвидкісний кабель HDMI™ з Ethernet-каналом
Використовуйте цей кабель HDMI для передачі аудіо-/відеосигналів між 
компонентами.

Характеристики HDMI
• UHD 2160p
• 3D-перегляд
• Реверсивний звуковий канал (ARC)

Насолоджуйтеся хорошою якістю зображення і звуку
• Нікельовані конектори для надійного контакту

Легке встановлення
• Неслизька зручна обмотка для легкого використання

Насолоджуйтеся тривалою надійністю
• Гнучка ПВХ-оболонка

Безпечний для навколишнього середовища
• Безпечна для довкілля конструкція без вмісту свинцю



 UHD 2160p
Підтримує роздільну здатність відео до UHD 
2160p. Це дозволяє дисплею конкурувати із 
цифровими системами кінотеатру, які 
використовуються у кінотеатрах.

3D-перегляд
Підтримує усі формати 3D-відео, дозволяючи 
створити справжній домашній 3D-кінотеатр та 
грати в ігри.

Реверсивний звуковий канал (ARC)
Надає доступ до телебачення з HDMI-з’єднанням 
із вбудованим тюнером для надсилання 
цифрових аудіоданих на систему об’ємного звуку, 
усуваючи потребу в окремому аудіокабелі.

Нікельовані конектори
Нікельовані конектори дозволяють встановити 
сухий контакт між кабелем та конектором для 
надійного з’єднання.

Зручно тримати
Ця неслизька обмотка полегшує під’єднання 
компонентів та робить його ергономічно 
комфортним.

Гнучка ПВХ-оболонка
Гнучка ПВХ-оболонка забезпечує захист 
делікатної серцевини кабелю. Вона також 
гарантує тривалу надійність та легке 
встановлення.

Конструкція без вмісту свинцю
Конструкція із безпечних для довкілля матеріалів 
без вмісту свинцю.
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Дані упаковки
• Кількість: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34521 1
• Вага брутто: 0,28 кг
• Вага тари: 0,04 кг
• Вага нетто: 0,24 кг
• Довжина: 235 мм
• Ширина: 195 мм
• Висота: 37 мм

Внутрішня коробка
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34524 2
• Кількість: 4
• Вага брутто: 1,32 кг
• Вага тари: 0,36 кг

• Вага нетто: 0,96 кг
• Довжина: 250 мм
• Ширина: 163 мм
• Висота: 220 мм

Зовнішня коробка
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34527 3
• Кількість: 12
• Вага брутто: 4,68 кг
• Вага тари: 1,8 кг
• Вага нетто: 2,88 кг
• Довжина: 510 мм
• Ширина: 273 мм
• Висота: 233 мм
•
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