
 

 

Philips
Kábel HDMI

• 3 m
• Vysokorýchlostný
• Mimoriadne flexibilný

SWV2493S
Zažite TV vo vysokom rozlíšení

Mimoriadne flexibilný kábel HDMI™
Spoľahnite sa na tento kábel pri prenose digitálnych zvukových a obrazových signálov 
medzi komponentmi vášho systému s rozlíšením až 4 x 1080p+. Vďaka jeho mimoriadnej 
ohybnosti a malým konektorom sa zmestí aj to tých najtesnejších priestorov.

Vychutnajte si dobrý obraz a kvalitný zvuk
• Poniklované konektory pre spoľahlivý kontakt

Jednoduchá inštalácia
• Protišmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia

Ideálny na ťažko prístupné miesta
• Mimoriadne flexibilný kábel šetriaci miesto a s malými konektormi
• Stačí minimálny priestor medzi televízorom a stenou (28 mm)

Funkcie HDMI
• 3D zážitok
• Audio Return Channel (ARC)



 Jednoduché uchytenie
Toto protišmykové uchytenie zjednodušuje 
pripojenie vašich komponentov a robí ho 
ergonomicky komfortným.

3D zážitok
Podporuje všetky 3D formáty videa a umožňuje 
aplikácie skutočného 3D domáceho kina a hier.

Audio Return Channel (ARC)
Umožňuje televízoru pripojenému cez HDMI so 
vstavaným tunerom odosielať digitálne obrazové 
údaje do systému priestorového zvuku, preto nie je 
potrebné používať samostatný zvukový kábel.

Poniklované konektory
Poniklované konektory zabezpečujú čistý kontakt 
medzi káblom a konektorom pre spoľahlivé 
prepojenie.

Mimoriadne flexibilný kábel
Ideálny pre ťažko dostupné miesta. Jedinečný, 
mimoriadne flexibilný kábel a malé konektory 
umožňujú jednoduché pripojenie k ťažko dostupným 
zariadeniam.
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 23,5 x 3,6 cm
• Čistá hmotnosť: 0,1282 kg
• Hmotnosť brutto: 0,1522 kg
• Hmotnosť obalu: 0,024 kg
• EAN: 87 12581 65547 1
• Typ policového umiestnenia: Zavesenie
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Lepenka

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 33 x 26,5 x 32 cm
• Čistá hmotnosť: 3,0768 kg

• Hmotnosť brutto: 4,69 kg
• Hmotnosť obalu: 1,6132 kg
• GTIN: 1 87 12581 65547 8
• Počet užívateľských balení: 24

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 24,4 x 10,2 x 15 cm
• Čistá hmotnosť: 0,5128 kg
• Hmotnosť brutto: 0,7 kg
• Hmotnosť obalu: 0,1872 kg
• GTIN: 2 87 12581 65547 5
• Počet užívateľských balení: 4
•

Technické údaje
Kábel HDMI
3 m Vysokorýchlostný, Mimoriadne flexibilný
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