
 

 

Philips
Különlegesen lapos HDMI 
kábel

1,5 m-es
High speed

SWV3432ST
Könnyen tárolható, kényelmesen hordozható
Különlegesen vékony, nagy átviteli sebességű HDMI kábel
A legjobb választás, ha fontos Önnek a hordozhatóság, és ha laptopot vagy netbookot 
szeretne csatlakoztatni a HD TV-hez. A nagy átviteli sebességű HDMI a lehető legjobb 
audio- és videoteljesítményt nyújtja akár 4x 1080p+ felbontás esetén is.

Magával viheti a hordozható készülékkel együtt
• 50%-kal vékonyabb és könnyebb, mint a szokványos HDMI kábelek
• A rugalmasságának köszönhetően könnyen összehajtható, és így kis helyet foglal el.
• A mellékelt kábelrögzítő segítségével könnyen tárolható és hordozható

Élvezze a kiváló kép- és hangminőséget
• A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók optimális jelátvitelt biztosítanak
• Rézfonattal megerősített alumínium árnyékolás
• Nagy tisztaságú réz a megbízható jelátvitel érdekében

HDMI funkciók
• UHD 2160p
• 3D élmény
• Audio visszirányú csatorna (ARC)

Könnyű beállítás
• Csúszásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít



 50%-kal vékonyabb és könnyebb
A különlegesen lapos HDMI kábel 50%-kal 
vékonyabb és ezáltal könnyebb, mint a hagyományos 
HDMI kábelek. Így kényelmesen magával viheti a 
használni kívánt hordozható eszközzel együtt.

Könnyen összehajtható
A különlegesen lapos HDMI kábel nagyon rugalmas, 
így könnyen összehajtható. A rugalmasság egyben azt 
is jelenti, hogy a kábel sokkal kisebb helyet foglal el, 
és kényelmesen magával viheti az adott hordozható 
eszközzel együtt.

Kábelrögzítő mellékelve
A különlegesen lapos HDMI kábelhez kábelrögzítő is 
van mellékelve. Ennek segítségével a kábel könnyen 
összehajtható, tárolható és hordozható.

UHD 2160p
A videofelbontást UHD 2160p-ig támogatja. Ennek 
köszönhetően a képernyő a mozikban használatos 
Digital Cinema rendszerek minőségével is felveszi a 
versenyt.

3D élmény
Támogat minden 3D videoformátumot, így biztosítva 
a valódi 3D házimozi és játék alkalmazásokat.

Audio visszirányú csatorna (ARC)
Lehetővé teszi a HDMI csatlakoztatású, beépített 
hangolóegységgel rendelkező TV-nek, hogy digitális 
audioadatokat küldhessen a surround audiorendszer 
számára külön audiokábel használata nélkül.

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.
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Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Makett
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

18,2 x 24,2 x 3,9 cm
• Nettó tömeg: 0,041 kg
• Bruttó tömeg: 0,126 kg
• Táratömeg: 0,085 kg
• EAN: 87 12581 62281 7
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Makett

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

20,6 x 19,7 x 27 cm
• Nettó tömeg: 0,164 kg
• Bruttó tömeg: 0,881 kg
• Táratömeg: 0,717 kg
• GTIN: 1 87 12581 62281 4
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
•
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