
 

 

Philips
Ултраплосък HDMI кабел

3 м
Високоскоростен

SWV3433SF
Тънък и позволяващ боядисване, за да се впише лесно в 
интериора

Ултраплосък кабел за високоскоростен HDMI
Най-добрият избор за монтирани на стена HD телевизори. Високоскоростният 
HDMI осигурява възможно най-доброто възпроизвеждане на цифрово аудио и 
видео с разделителни способности до 4x 1080p+.

Вписва се в интериора на вашия дом
• 50% по-тънък за най-ефикасен скрит монтаж
• Гъвкав, за да пасне дори в тесните ъгли
• Подходяща за боядисване повърхност, за да се впише в домашния интериор

HDMI функции
• UHD 2160p
• 3D изживяване
• Канал за връщане на аудио (ARC)

Насладете се на превъзходното качество на картината/звука
• 24-каратови позлатени съединители оптимизират сигнала
• Проводник от мед с висока чистота за надеждно пренасяне на сигнала
• Висококачествен цифров кабел за най-добро пренасяне на сигнала



 50% по-тънка плоска конструкция
Ултраплоският HDMI кабел е с 50% по-тънък от 
обикновените плоски HDMI кабели. Това го 
прави най-подходящ за скрит монтаж на стените 
и под килимите у дома.

Пасва дори в тесните ъгли
Ултраплоският HDMI кабел е изключително 
гъвкав, за да пасне дори в най-тесните ъгли. Това 
го прави идеален за скрит монтаж върху стената 
при монтирани на стена телевизори.

Подходяща за боядисване 
повърхност
Външната обвивка на кабела позволява 
боядисване с обикновените бои за битови 
нужди, за да се впише с лекота в интериора на 
вашия дом.

UHD 2160p
Поддържа видео с разделителна способност до 
UHD 2160p. Това позволява на дисплея ви да се 
конкурира със системите за цифрово кино, 
използвани в киносалоните.

3D изживяване
Поддържа всички 3D видео формати, което дава 
възможност за истинско триизмерно домашно 
кино и игри.

Канал за връщане на аудио (ARC)
Позволява на свързан посредством HDMI 
телевизор с вграден тунер да изпраща цифрови 
аудио данни на система за съраунд звук, като така 
се премахва нуждата от отделен аудио кабел.

Съединител с 24-каратово златно 
покритие
24-каратови позлатени съединители осигуряват 
най-доброто качество на сигнала за вашите 
компоненти.

Мед с висока чистота
Този меден проводник осигурява висока точност 
на предаване на сигнала при минимално 
съпротивление.

Лесно захващане
Този захват без приплъзване прави свързването 
на компонентите лесно и с ергономично 
удобство.
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Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

18,2 x 24,2 x 3,9 см
• Нето тегло: 0,132 кг
• Бруто тегло: 0,215 кг
• Тегло на опаковката: 0,083 кг
• EAN: 87 12581 62367 8
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Начин на поставяне: И двете

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 20,6 x 19,4 x 27 см
• Нето тегло: 0,528 кг
• Бруто тегло: 1,22 кг
• Тегло на опаковката: 0,692 кг
• GTIN: 1 87 12581 62367 5
• Брой потребителски опаковки: 4
•
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