
 

 

Philips
Különlegesen lapos HDMI 
kábel

3 m-es
High speed

SWV3433SF
Vékony és festhető, így beleolvad a környezetébe
Különlegesen lapos, nagy átviteli sebességű HDMI kábel
A legjobb választás HD TV-k esetén. A nagy átviteli sebességű HDMI a lehető legjobb 
audio- és videoteljesítményt nyújtja akár 4x 1080p+ felbontás esetén is.

Beleolvad az otthoni környezetbe
• 50%-kal vékonyabb, hogy igazán könnyen elrejthető legyen
• Rugalmassága révén még a legszűkebb sarkokhoz is illeszkedik
• A festhető felület révén tökéletesen illeszkedik a lakás berendezéséhez

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

Élvezze a kiváló kép- és hangminőséget
• A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók optimális jelátvitelt biztosítanak
• Nagy tisztaságú réz a megbízható jelátvitel érdekében
• Kiváló minőségű digitális kábel a kifogástalan jelátvitelhez

Könnyű beállítás
• Csúszásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít



 50%-kal vékonyabb lapos kivitel
A különlegesen lapos HDMI kábel 50%-kal 
vékonyabb, mint a hagyományos, lapos HDMI 
kábelek. Ezáltal igazán észrevétlen lehet a falak 
mentén vagy a szőnyeg alatt.

Még a legszűkebb helyen is elfér
A különlegesen lapos HDMI kábel kivételesen 
rugalmas, így még a legszűkebb sarkokhoz is 
illeszkedik. Ezáltal ideális például a falra szerelt TV-k 
kábelezéséhez.

Festhető felület
A kábel külső burkolata egyszerű háztartási festékkel 
festhető, és így tökéletesen illeszkedik a lakás 
berendezéséhez.

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.

Kényelmes markolat
A csúszásmentes, ergonomikusan kialakított fogási 
felületnek köszönhetően a berendezések könnyen, 
kényelmesen csatlakoztathatók egymáshoz.
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Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

18,2 x 24,2 x 3,9 cm
• Nettó tömeg: 0,132 kg
• Bruttó tömeg: 0,215 kg
• Táratömeg: 0,083 kg
• EAN: 87 12581 62367 8
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

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

20,6 x 19,4 x 27 cm
• Nettó tömeg: 0,528 kg
• Bruttó tömeg: 1,22 kg
• Táratömeg: 0,692 kg
• GTIN: 1 87 12581 62367 5
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
•
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