
 

 

Philips
HDMI-kabel

1,5 m
Draaivoet

SWV3422S
Geniet van superieure High Definition TV

met High Speed HDMI™ en draaivoet
Geniet van superieure High Definition TV. High Speed HDMI™ en de draaivoet bieden 
ultieme prestaties voor digitale audio en video met resoluties tot wel 4x 1080p+.

HDMI-functies
• Geschikt voor 3D
• UHD 2160p
• Audio Return Channel (ARC)

Geniet van superieure beeld- en geluidskwaliteit
• 24-karaats vergulde aansluitingen voor een optimaal signaal
• Zuiver koperen conductor voor betrouwbare signaaloverdracht

Beschermt tegen signaalverlies
• Gevlochten, versterkte aluminium bescherming

Verbeterde duurzaamheid
• Flexibele PVC-aansluiting

Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen
• 180° draaibaar en ruimtebesparend ontwerp voor kleine ruimtes



 UHD 2160p
Ondersteunt videoresoluties tot UHD 2160p. Uw 
scherm benadert daardoor de digitale 
cinemasystemen van de bioscoop.

Geschikt voor 3D
Ondersteunt alle 3D-videoformaten, dus geschikt 
voor echte 3D-toepassingen voor home cinema en 
games.

Audio Return Channel (ARC)
Ondersteunt de verzending van digitale 
audiogegevens naar een audiosysteem met Surround 
Sound door een TV met ingebouwde tuner en 
HDMI-verbinding. U hebt dus geen afzonderlijke 
audiokabel meer nodig.

24-karaats vergulde aansluiting
24-karaats vergulde aansluitingen voor de beste 
signaalkwaliteit van uw componenten.

Zuiver koper
Deze koperen conductor zorgt voor nauwkeurige 
signaaloverdracht met minimale weerstand.

Gevlochten bescherming
De gevlochten, versterkte aluminium bescherming 
beschermt tegen signaalverlies en storingen.

Flexibele PVC-aansluiting
Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van 
de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde 
duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Draaibaar en ruimtebesparend ontwerp
Deze kabel is ideaal voor HDTV's en digitale 
onderdelen met verticale ingangen dankzij het 180° 
draaibare connectoruiteinde.
SWV3422S/10

Kenmerken
Publicatiedatum  
2014-03-19

Versie: 1.1.6

12 NC: 8670 000 82678
EAN: 08 71258 16226 57

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9 x 24,2 x 4,4 cm
• Nettogewicht: 0,066 kg
• Brutogewicht: 0,106 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,040 kg
• EAN: 87 12581 62265 7
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Type schap: Dummy

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 21,6 x 11,4 x 26,9 cm
• Nettogewicht: 0,264 kg
• Brutogewicht: 0,672 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,408 kg
• GTIN: 1 87 12581 62265 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
•

Specificaties
HDMI-kabel
1,5 m Draaivoet

http://www.philips.com

