
 

 

Philips
Przewód HDMI

1,8 m
Szybki
Obracanie w poziomie

SWV2435W
Poznaj telewizję o wysokiej rozdzielczości

Przewód HDMI™ High Speed z łamaną wtyczką
Ten przewód umożliwia przesyłanie pomiędzy urządzeniami cyfrowego sygnału audio i 
wideo w rozdzielczości do 4 x 1080p+. Wyposażony jest w obrotowe złącza (180°) 
pozwalające zaoszczędzić miejsce.

Funkcje HDMI
• UHD 2160p
• Wrażenia 3D
• Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC)

Idealny w przypadku trudno dostępnych miejsc
• Obrotowa konstrukcja (180°) umożliwia zastosowanie w trudno dostępnych miejscach

Ciesz się dobrą jakością obrazu i dźwięku
• Niklowane złącza zapewniają niezawodny kontakt
• Wysokiej jakości wymienny przewód do podstawowych zastosowań podłączeniowych.



 UHD 2160p
Obsługa rozdzielczości wideo do UHD 2160p 
pozwala wyświetlaczowi z powodzeniem 
konkurować z technologiami cyfrowymi 
stosowanymi w kinach.

Wrażenia 3D
Obsługa wszystkich formatów obrazu 3D pozwala 
cieszyć się prawdziwym trójwymiarowym obrazem 
podczas oglądania filmów i grania w gry 
komputerowe.

Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC)
Umożliwia przesyłanie cyfrowego dźwięku z 
telewizora z wbudowanym tunerem, podłączonego 
przez złącze HDMI, do zestawu audio z funkcją 
dźwięku przestrzennego, co eliminuje konieczność 
użycia osobnego przewodu audio.

Dzięki niej można zaoszczędzić miejsce
Obrotowe złącza (180°) sprawiają, że to idealny 
przewód do użytku z telewizorami HD i cyfrowymi 
podzespołami wyposażonymi w pionowe wejścia.

Niklowane złącza
Niklowane złącza zapewniają niezakłócony kontakt 
między przewodem a złączem, gwarantując 
niezawodne połączenie.

Wysokiej jakości wymienny przewód
Wysokiej jakości przewód zapewnia wyraźny obraz i 
dźwięk.
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Wymiary opakowania
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 23,5 x 3,85 cm
• EAN: 87 12581 57323 2
• Waga brutto: 0,096 kg
• Waga netto: 0,067 kg
• Ciężar opakowania: 0,029 kg

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 8
• EAN: 87 12581 57324 9
• Waga brutto: 1,125 kg

• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 
25,7 x 21,6 x 19,3 cm

• Waga netto: 0,536 kg
• Ciężar opakowania: 0,589 kg

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• EAN: 87 12581 57325 6
• Waga brutto: 0,424 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

24,4 x 10,2 x 16,8 cm
• Waga netto: 0,268 kg
• Ciężar opakowania: 0,156 kg
•

Dane techniczne
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