
 

 

Philips
HDMI-kabel med Ethernet

3,0 m
Høy hastighet
Ethernet

SWV3433S
Opplev overlegen HDTV

Høyhastighets HDMI™-kabel med Ethernet
Opplev overlegen HDTV. Høyhastighets HDMI™ leverer den beste digitale lyd- og 
videoytelsen som er mulig, med en oppløsning på opptil 4 x 1080p+.

HDMI-funksjoner
• UHD 2160p
• 3D-opplevelse
• Audio Return Channel (ARC)

Få suveren bilde-/lydkvalitet
• 24-karat, gullbelagte kontatker optimaliserer signalet
• Kobberleder med høy renhetsgrad for pålitelig signaloverføring

Beskytter mot signaltap
• Kobberflettet forsterket aluminiumsskjerming

Få utvidet holdbarhet
• Beskyttende metallag for ekstra holdbarhet
• Fleksibel PVC-kappe

Enkel installering
• Glisikkert ergonomisk håndtak for enkel bruk



 UHD 2160p
Støtter videooppløsninger opptil UHD 2160p Dette 
gjør at skjermen din kan konkurrere med digitale 
kinoanlegg, som brukes i store kinosaler.

3D-opplevelse
Støtter alle 3D-videoformater, noe som gir deg ekte 
3D-hjemmekino og -spilling.

Audio Return Channel (ARC)
Gjør at en HDMI-tilkoblet TV med innebygd tuner 
kan sende digitale lyddata til et surroundlydsystem. 
Du trenger dermed ikke noen egen lydkabel.

24 karat gullbelagt kontakt
24-karat, gullbelagte kontakter sikrer den beste 
signalkvaliteten for komponentene.

Metallag
Metallaget beskytter den indre koblingen av kabelen. 
Dette gir holdbarhet og pålitelighet til tilkoblingen.

Kobber med høy renhetsgrad
Denne kobberlederen gir stor nøyaktighet i 
signaloverføringen med minimal motstand.

Flettet skjerming
Kobberflettet forsterket aluminiumsskjerming 
beskytter mot signaltap og forstyrrelser.

Godt grep
Dette glisikre håndtaket gjør det enkelt og 
ergonomisk komfortabelt å koble til komponentene.

Fleksibel PVC-kappe
Fleksibel PVC-kappe gir beskyttelse til den skjøre 
kjernen i kabelen. Den gir også større holdbarhet og 
enkel installering.
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Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 9 x 24 x 4,4 cm
• Nettovekt: 0,144 kg
• Bruttovekt: 0,187 kg
• Taravekt: 0,043 kg
• EAN: 87 12581 49505 3
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Blister
• Type hylleplassering: Begge

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 21,6 x 11,4 x 26,9 cm
• Nettovekt: 0,576 kg
• Bruttovekt: 0,992 kg
• Taravekt: 0,416 kg
• EAN: 87 12581 49507 7
• Antall emballasjer: 4
•

Spesifikasjoner
HDMI-kabel med Ethernet
3,0 m Høy hastighet, Ethernet
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