
 

 

Philips
Ultraplatte HDMI-kabel

1,5 m
High Speed

SWV3432SF
Slank en verfbaar, zodat hij overal bij past

Ultradunne High Speed HDMI-kabel
Beste keus voor aan de wand bevestigde HDTV's. High Speed HDMI levert de best 
mogelijke digitale geluids- en beeldkwaliteit met resoluties tot wel 4x 1080p+.

Prima geschikt voor uw interieur
• 50% slanker voor de effectiefste verborgen installatie
• Flexibel zodat de kabel zelfs past in kleine hoekjes van de muur
• Beschilderbaar oppervlak dat past in elk interieur

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

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

Eenvoudige installatie
• Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak



 50% slanker en platter ontwerp
De ultraplatte HDMI-kabel is 50% slanker dan 
gewone platte HDMI-kabels. Hierdoor kunt u de 
kabel effectief verbergen langs de muur of onder het 
tapijt in uw huis.

Past zelfs in kleine hoekjes
De ultraplatte HDMI-kabel is extra flexibel zodat 
deze zelfs past in de kleinste hoekjes van de muur. 
Hierdoor is de kabel ideaal voor een vlakke 
installatie langs de muur voor aan de wand 
bevestigde TV's.

Beschilderbaar oppervlak
De buitenkant van de kabel is beschilderbaar met 
gewone verfsoorten zodat de kabel in uw interieur 
past.

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.

Gemakkelijk vast te houden
Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten 
eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.
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Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

18,2 x 24,2 x 3,9 cm
• Nettogewicht: 0,071 kg
• Brutogewicht: 0,154 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,083 kg
• EAN: 87 12581 62366 1
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Type schap: Beide

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 20,6 x 19,4 x 27 cm
• Nettogewicht: 0,284 kg
• Brutogewicht: 0,991 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,707 kg
• GTIN: 1 87 12581 62366 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
•

Specificaties
Ultraplatte HDMI-kabel
1,5 m High Speed
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