
 

 

Philips
HDMI kábel

3,0 m
nagy átviteli sebességű

SWV3433H
Fedezze fel a lenyűgöző nagyfelbontású TV-t
ezzel a nagy sebességű HDMI™ kábellel
Fedezze fel a lenyűgöző nagyfelbontású TV-t. A nagy átviteli sebességű HDMI™ a lehető 
legjobb digitális hang- és videoteljesítményt nyújtja akár 4x 1080p+ felbontásban.

HDMI funkciók
• 4x1080p feletti videofelbontás
• 3D élmény
• Audio visszirányú csatorna (ARC)

Élvezze a kiváló kép- és hangminőséget
• A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók optimális jelátvitelt biztosítanak
• A 24-karátos aranybevonat nem rozsdásodik
• Nagy tisztaságú réz a megbízható jelátvitel érdekében

Jelveszteség elleni védelem
• Rézfonattal megerősített alumínium árnyékolás

Nagyobb tartósság
• Tartós kivitel a fémhüvely jóvoltából
• Rugalmas PVC-burkolat



 4x1080p feletti felbontás
Támogatja az akár 4x1080p fölötti videofelbontást is. 
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.

24-karátos aranybevonat
A rozsdásodásnak ellenálló kialakítás hosszabb időn 
át képes a jelminőség megtartására.

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.

Fémhüvely
A kábelbelsőt tartós, megbízható csatlakozást 
biztosító fémhüvely óvja.

Rugalmas PVC-burkolat
A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az 
egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül 
megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot 
biztosít.
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Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,1 x 24,1 x 6,6 cm
• Nettó tömeg: 0,232 kg
• Bruttó tömeg: 0,281 kg
• Táratömeg: 0,049 kg
• EAN: 87 12581 57705 6
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia

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

29,5 x 12,4 x 28,4 cm
• Nettó tömeg: 0,928 kg
• Bruttó tömeg: 1,530 kg
• Táratömeg: 0,602 kg
• EAN: 87 12581 57706 3
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
•
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