
 

 

Philips
Cablu HDMI

• 3 m
• High speed
• Ultra flexibil

SWV2493S
Experimentaţi televiziunea de înaltă definiţie
Cablu ultra flexibil HDMI™
Acest cablu vă permite să transferaţi semnale audio/video digitale între componente cu 
rezoluţii de până la 4x 1080p+. Cu ultra-flexibilitate şi conectori de mici dimensiuni care 
să se încadreze în cele mai mici spaţii.

Bucuraţi-vă de o bună calitate video și audio
• Conectori placaţi cu nichel pentru fiabilitatea contactelor

Instalare simplă
• Mâner ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară

Bucuraţi-vă de o rezistenţă sporită
• Mufă turnată pentru conexiuni sigure

Ideal pentru spaţii greu accesibile
• Cablu ultra flexibil compact și conectori de mici dimensiuni
• Spaţiu minim (28 mm) necesar de la televizor la perete

Caracteristici HDMI
• Experienţă 3D
• Audio Return Channel (ARC)



 Mâner ușor
Acest mâner anti-alunecare facilitează conectarea 
componentelor și oferă confort ergonomic.

Experienţă 3D
Acceptă toate formatele video 3D, permiţând 
aplicaţii reale 3D de home theater și jocuri.

Audio Return Channel (ARC)
Permite unui televizor conectat la HDMI cu tuner 
încorporat să trimită date audio digitale unui sistem 
audio surround, eliminând necesitatea unui cablu 
audio separat.

Conectori placaţi cu nichel
Conectorii placaţi cu nichel stabilesc un contact sigur 
între cablu și conector, asigurând fiabilitatea 
conexiunii.

Cablu ultra flexibil
Ideal pentru spaţii greu accesibile. Cablul său ultra 
flexibil unic și conectorii de mici dimensiuni permit o 
conectare facilă la dispozitivele care sunt greu 
accesibile.
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Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,5 x 23,5 x 3,6 cm
• Greutate netă: 0,1282 kg
• Greutate brută: 0,1522 kg
• Greutate proprie: 0,024 kg
• EAN: 87 12581 65547 1
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 33 x 26,5 x 32 cm

• Greutate netă: 3,0768 kg
• Greutate brută: 4,69 kg
• Greutate proprie: 1,6132 kg
• GTIN: 1 87 12581 65547 8
• Număr de ambalaje: 24

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 24,4 x 10,2 x 15 cm
• Greutate netă: 0,5128 kg
• Greutate brută: 0,7 kg
• Greutate proprie: 0,1872 kg
• GTIN: 2 87 12581 65547 5
• Număr de ambalaje: 4
•

Specificaţii
Cablu HDMI
3 m High speed, Ultra flexibil
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