
 

 

Philips
Przewód HDMI

3 m
Szybki
Ethernet

SWV2484W
Korzystaj z telewizji HD i Internetu

z szybkim złączem HDMI™ + Ethernet
Szybkie złącze HDMI™ z Ethernetem zapewnia najlepszą jakość sygnału audio i wideo o 
rozdzielczości do 4x 1080p.

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

Ciesz się dobrą jakością obrazu i dźwięku
• Niklowane złącza zapewniają niezawodny kontakt

Łatwa instalacja
• Niewyślizgujący się, ergonomiczny, łatwy w użyciu uchwyt

Większa trwałość
• Elastyczna koszulka z PCW

Przyjazny środowisku
• Przyjazna środowisku konstrukcja pozbawiona ołowiu



 HDMI Ethernet Channel (HEC)
Umożliwia pełne wykorzystanie możliwości 
urządzeń obsługujących łączność Ethernet 
podłączonych za pomocą przewodu HDMI.

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.

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

Wygodny chwyt
Ten niewyślizgujący się, ergonomiczny uchwyt 
ułatwia i zwiększa wygodę łączenia ze sobą 
elementów zestawu.

Elastyczna koszulka z PCW
Elastyczna koszulka z PCW chroni delikatną żyłę 
przewodu. Ponadto zapewnia jego większą trwałość 
i łatwość instalacji.

Konstrukcja pozbawiona ołowiu
Konstrukcja pozbawiona ołowiu, wykonana z 
materiałów przyjaznych środowisku.
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Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

24,5 x 21 x 16,5 cm
• Waga netto: 0,588 kg
• Waga brutto: 0,963 kg
• Ciężar opakowania: 0,375 kg
• GTIN: 2 87 12581 62258 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 4

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

65,1 x 26,4 x 35,6 cm
• Waga netto: 3,528 kg
• Waga brutto: 6,548 kg

• Ciężar opakowania: 3,02 kg
• GTIN: 1 87 12581 62258 6
• Liczba opakowań konsumenckich: 24

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 23,5 x 3,7 cm
• Waga netto: 0,147 kg
• Waga brutto: 0,207 kg
• Ciężar opakowania: 0,06 kg
• EAN: 87 12581 62258 9
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
•

Dane techniczne
Przewód HDMI
3 m Szybki, Ethernet
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