
 

 

Philips
HDMI-kábel

1,5 m-es
Elforgatás

SWV3431S
Fedezze fel a lenyűgöző nagyfelbontású TV-t,

amely nagy átviteli sebességű, forgó HDMI™ 1.4 csatlakozással van ellátva

Fedezze fel a lenyűgöző nagyfelbontású TV-t. A nagy átviteli sebességű, forgó HDMI™ a 
lehető legjobb digitális hang- és videoteljesítményt nyújtja akár négyszeres 1080p 
felbontásban.

Jobb kép- és hangminőség
• A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók optimális jelátvitelt biztosítanak
• Nagy tisztaságú réz a megbízható jelátvitel érdekében

Jelveszteség elleni védelem
• Rézfonattal megerősített alumínium árnyékolás

Nagyobb tartósság
• Rugalmas PVC-burkolat

Nehezen hozzáférhető helyekhez ideális
• Helytakarékos - behajtható és forgatható kialakítás

Környezetbarát alapanyagok
• Ólommentes, környezetbarát kivitel



 24 karátos arannyal bevont csatlakozó
A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók a legjobb 
minőségű jelátvitelt biztosítják.

Nagy tisztaságú réz
A rézből készült, minimális ellenállású vezető nagy 
pontosságú jelátvitelt biztosít.

Fonott árnyékolás
A rézfonattal megerősített alumínium védőburkolat 
védelmet nyújt a jelvesztéssel és az interferenciával 
szemben.

Rugalmas PVC-burkolat
A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az 
egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül 
megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot 
biztosít.

Helytakarékos - behajtható és 
forgatható

A csatlakozóvégek 180°-ban behajthatók és 
forgathatók a nehezen hozzáférhető helyeken 
történő felhasználáshoz.

Ólommentes kivitel
Ólommentes, környezetbarát anyagok 
felhasználásával készült.
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Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

8,9 x 24,1 x 4,8 cm
• Nettó tömeg: 0,083 kg
• Bruttó tömeg: 0,126 kg
• Önsúly: 0,043 kg
• EAN: 87 12581 49513 8
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

23,6 x 11,4 x 26,9 cm
• Nettó tömeg: 0,332 kg
• Bruttó tömeg: 0,778 kg
• Önsúly: 0,446 kg
• EAN: 87 12581 49514 5
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
•

Műszaki adatok
HDMI-kábel
1,5 m-es Elforgatás 

http://www.philips.com

