
 

 

Philips
Kabel HDMI

• 3 m
• Vysoká rychlost
• Ultraflexibilní

SWV2493S
Objevte TV s vysokým rozlišením

Ultraflexibilní kabel HDMI™
Na tento kabel se můžete spolehnout při přenosu digitálních audio a videosignálů mezi 
komponenty s rozlišením až 4x 1080p+. Ultraflexibilita a malé konektory ho předurčují 
k použití i v těch nejmenších prostorách.

Vychutnejte si dobrou kvalitu zvuku a obrazu
• Poniklované konektory pro zajištění spolehlivého kontaktu

Snadná instalace
• Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání

Vychutnejte si zvýšenou odolnost
• Lisovaný konektor zabezpečující propojení

Ideální pro obtížně dosažitelná místa
• Ultraflexibilní kabel s malými konektory šetří místo
• Nutná minimální mezera (28 mm) od televizoru ke stěně

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



 Snadné uchopení
Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování 
komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.

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.

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

Ultraflexibilní kabel
Ideální pro těžko dostupná místa. Unikátní 
ultraflexibilní kabel a malé konektory umožňují 
snadné připojení k zařízením, která jsou těžko 
dostupná.
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Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 23,5 x 3,6 cm
• Čistá hmotnost: 0,1282 kg
• Hrubá hmotnost: 0,1522 kg
• Hmotnost obalu: 0,024 kg
• EAN: 87 12581 65547 1
• Typ umístění poličky: Zavěšení
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 33 x 26,5 x 32 cm
• Čistá hmotnost: 3,0768 kg

• Hrubá hmotnost: 4,69 kg
• Hmotnost obalu: 1,6132 kg
• GTIN: 1 87 12581 65547 8
• Počet spotřebitelských balení: 24

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 24,4 x 10,2 x 15 cm
• Čistá hmotnost: 0,5128 kg
• Hrubá hmotnost: 0,7 kg
• Hmotnost obalu: 0,1872 kg
• GTIN: 2 87 12581 65547 5
• Počet spotřebitelských balení: 4
•

Specifikace
Kabel HDMI
3 m Vysoká rychlost, Ultraflexibilní

http://www.philips.com

