
 

 

„Philips“
HDMI™ laidas su eterneto 
funkcija

3,0 m
didelio greičio
Eternetas

SWV3433S
Mėgaukitės pranašesne raiškiąja televizija

Spartaus perdavimo HDMI™ laidas su eterneto funkcija
Mėgaukitės pranašesne raiškiąja televizija. Spartaus perdavimo HDMI™ garantuoja 
geriausias skaitmeninio garso / vaizdo savybes su iki 4 x 1080 ir daugiau taškų siekiančia 
skiriamąja geba.

HDMI funkcijos
• UHD 2160p
• 3D patirtis
• Garso grįžimo kanalas (ARC)

Mėgaukitės pranašesne vaizdo / garso kokybe
• 24 karatų paauksuotos jungtys optimizuoja signalą
• Didelio grynumo varis laidininkas patikimam signalo siuntimui

Apsaugo nuo signalo praradimo
• Variu apsuktas sutvirtintas aliuminis

Būkite ramūs dėl didesnio patvarumo
• Apsaugotas metalinis korpusas tampa ilgaamžis
• Lankstus PVC gaubtas

Paprastas sumontavimas
• Neslystanti ergonomiška rankenėlė lengvam naudojimui



 UHD 2160p
Palaiko iki UHD 2160p skiriamąją gebą. Dėl to jūsų 
ekranas gali konkuruoti su „Digital Cinema“ 
sistemomis, naudojamomis kino teatruose.

3D patirtis
Palaiko visus 3D vaizdo formatus, leidžiančius tikro 
3D namų kino teatro ir žaidimų programas.

Garso grįžimo kanalas (ARC)
Leidžia prie HDMI prijungtam televizoriui su 
integruotu imtuvu siųsti skaitmeninius garso 
duomenis į erdvinio garso sistemą, panaikindama 
atskiro garso laido poreikį.

24 karatų paauksuotos jungtis
24 karatų paauksuotos jungtys užtikrina geriausią 
jūsų komponentų signalo kokybę.

Metalinis korpusas
Metalinis korpusas apsaugo vidinę laido jungtį. Jis 
užtikrina jungties ilgaamžiškumą ir patikimumą.

Didelio grynumo varis
Šis varis laidininkas leidžia labai tiksliai siųsti signalą su 
minimaliu pasipriešinimu.

Apsauga apsukant
Variu apsuktas sutvirtintas aliuminis apsaugo nuo 
signalo praradimo ir trukdžių.

Patogi rankena
Ši neslystanti rankenėlė palengvina komponentų 
sujungimą ir yra ergonomiškai patogi.

Lankstus PVC gaubtas
Lankstus PVC gaubtas apsaugo ploną laido šerdį. Jis 
taip pat yra ilgaamžis, jį paprasta instaliuoti.
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Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 9 x 24 x 4,4 cm
• Grynasis svoris: 0,144 kg
• Bendras svoris: 0,187 kg
• Pakuotės svoris: 0,043 kg
• EAN: 87 12581 49505 3
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Išdėstymo tipas: Abu

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 21,6 x 11,4 x 26,9 cm
• Grynasis svoris: 0,576 kg
• Bendras svoris: 0,992 kg
• Pakuotės svoris: 0,416 kg
• EAN: 87 12581 49507 7
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4
•
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