
 

 

Philips
HDMI-kabel

• 1,5 m
• Høy hastighet
• Svært fleksibel

SWV2492S
Opplev HD-TV

Svært fleksibel HDMI™-kabel
Denne kabelen overfører digitale AV-signaler mellom komponentene med oppløsninger 
opptil 4x 1080p+. Med høy fleksibilitet og små kontakter passer den på selv de trangeste 
stedene.

Nyt god bilde- og lydkvalitet
• Nikkelbelagte kontakter for pålitelig kontakt

Enkel installering
• Glisikkert ergonomisk håndtak for enkel bruk

HDMI-funksjoner
• 3D-opplevelse
• Audio Return Channel (ARC)

Perfekt for steder det er vanskelig å nå frem til
• Plassbesparende svært fleksibel kabel og små kontakter
• Minimalt mellomrom (28 mm) kreves mellom TVen og veggen

Få utvidet holdbarhet
• Støpt kontakt for sikre tilkoblinger



 Godt grep
Dette glisikre håndtaket gjør det enkelt og 
ergonomisk komfortabelt å koble til komponentene.

3D-opplevelse
Støtter alle 3D-videoformater, noe som gir deg ekte 
3D-hjemmekino og -spilling.

Audio Return Channel (ARC)
Gjør at en HDMI-tilkoblet TV med innebygd tuner 
kan sende digitale lyddata til et surroundlydsystem. 
Du trenger dermed ikke noen egen lydkabel.

Nikkelbelagte kontakter
Nikkelbelagte kontakter oppretter en "ren" kontakt 
mellom kabelen og kontakten slik at tilkoblingen blir 
pålitelig.

Svært fleksibel kabel
Ideell for steder som er vanskelig å nå frem til. Den 
unike og svært fleksible kabelen og de små 
kontaktene gjør den enkel å koble til enheter som er 
vanskelige å nå.
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Mål, emballasje
• EAN: 87 12581 65546 4
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Blister
• Emballasjemål (B x H x D): 9,5 x 23,5 x 3,6 cm
• Bruttovekt: 0,097 kg
• Nettovekt: 0,073 kg
• Taravekt: 0,024 kg
• Type hylleplassering: Henging

Innereske
• Bruttovekt: 0,48 kg
• GTIN: 2 87 12581 65546 8

• Innereske (L x B x H): 24,4 x 10,2 x 15 cm
• Nettovekt: 0,292 kg
• Antall emballasjer: 4
• Taravekt: 0,188 kg

Ytre eske
• Bruttovekt: 3,37 kg
• GTIN: 1 87 12581 65546 1
• Yttereske (L x B x H): 33 x 26,5 x 32 cm
• Nettovekt: 1,752 kg
• Antall emballasjer: 24
• Taravekt: 1,618 kg
•

Spesifikasjoner
HDMI-kabel
1,5 m Høy hastighet, Svært fleksibel
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