
 

 

Philips
HDMI кабел

• 1,5 м
• Високоскоростен
• Ултрагъвкав

SWV2492S
Изпитайте телевизията с висока детайлност
Ултрагъвкав HDMI™ кабел
Доверете се на този кабел за предаване на цифрови аудио и видео сигнали между 
устройствата с разделителни способности до 4x 1080p+. Ултрагъвкав и с 
миниатюрни съединители, той се побира и в най-тесните пространства.

Насладете се на добра картина и качество на звука
• Никелирани съединители за надеждна връзка

Лесно инсталиране
• Ергономичен захват без приплъзване за лесно използване

HDMI функции
• Триизмерно преживяване
• Канал за връщане на аудио (ARC)

Идеално решение за труднодостъпни зони
• Пестящ пространство ултрагъвкав кабел с миниатюрни съединители
• Задължително минимално разстояние (28 мм) между телевизора и стената

Възползвайте се от по-дългия период на експлоатация
• Формовани съединители за сигурни връзки



 Лесно захващане
Този захват без приплъзване прави свързването 
на компонентите лесно и с ергономично 
удобство.

Триизмерно преживяване
Поддържа всички триизмерни видео формати, 
което дава възможност за истинско триизмерно 
домашно кино и игри.

Канал за връщане на аудио (ARC)
Позволява на свързан посредством HDMI 
телевизор с вграден тунер да изпраща цифрови 
аудио данни на система за съраунд звук, като така 
се премахва нуждата от отделен аудио кабел.

Никелирани съединители
Никелираните съединители установяват 
безупречен контакт между кабела и съединителя 
с оглед на надеждна връзка.

Ултрагъвкав кабел
Идеален за трудно достъпни места. Този 
уникален ултрагъвкав кабел с миниатюрни 
съединители позволява лесно свързване на 
устройствата, до които нямате лесен достъп.
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Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 65546 4
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,5 x 23,5 x 3,6 см
• Бруто тегло: 0,097 кг
• Нето тегло: 0,073 кг
• Тегло на опаковката: 0,024 кг
• Начин на поставяне: Окачен

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 0,48 кг

• GTIN: 2 87 12581 65546 8
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 24,4 x 10,2 x 15 см
• Нето тегло: 0,292 кг
• Брой потребителски опаковки: 4
• Тегло на опаковката: 0,188 кг

Външен кашон
• Бруто тегло: 3,37 кг
• GTIN: 1 87 12581 65546 1
• Външен кашон (л x Ш x В): 33 x 26,5 x 32 см
• Нето тегло: 1,752 кг
• Брой потребителски опаковки: 24
• Тегло на опаковката: 1,618 кг
•

Спецификации
HDMI кабел
1,5 м Високоскоростен, Ултрагъвкав
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