
 

 

Philips
Kabel HDMI

1,8 m
Vysoká rychlost
Kloubový

SWV2435W
Objevte TV s vysokým rozlišením

Kloubový vysokorychlostní kabel HDMI™
Na tento kabel se můžete spolehnout při přenosu digitálních audio a videosignálů mezi 
komponenty s rozlišením až 4x 1080p+. Obsahuje prostorově úsporné konektory 
otočné o 180°.

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

Ideální pro obtížně dosažitelná místa
• Prostorově úsporné kloubové provedení s možností otočení o 180° pro použití v těsných 

prostorech

Vychutnejte si dobrou kvalitu zvuku a obrazu
• Poniklované konektory pro zajištění spolehlivého kontaktu
• Kvalitní náhradní kabel pro potřeby základního připojení



 UHD 2160p
Podporuje rozlišení videa až 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.

Prostorově úsporné kloubové provedení
Zásluhou koncovek konektorů, které lze otočit o 
180°, je tento kabel ideální pro komponenty HD 
televizorů a digitální komponenty s vertikálními 
vstupy.

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

Kvalitní náhradní kabel
Kvalitně vyrobený kabel poskytuje ostrý obraz a 
zvuk.
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Rozměry balení
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 23,5 x 3,85 cm
• EAN: 87 12581 57323 2
• Hrubá hmotnost: 0,096 kg
• Čistá hmotnost: 0,067 kg
• Hmotnost obalu: 0,029 kg

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 8
• EAN: 87 12581 57324 9

• Hrubá hmotnost: 1,125 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 25,7 x 21,6 x 19,3 cm
• Čistá hmotnost: 0,536 kg
• Hmotnost obalu: 0,589 kg

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 4
• EAN: 87 12581 57325 6
• Hrubá hmotnost: 0,424 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 24,4 x 10,2 x 16,8 cm
• Čistá hmotnost: 0,268 kg
• Hmotnost obalu: 0,156 kg
•

Specifikace
Kabel HDMI
1,8 m Vysoká rychlost, Kloubový
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