
 

 

Philips
HDMI-kábel

5 m
nagy átviteli sebességű

SWV3434W
Még az 1080p felbontást is támogatja

ezzel a nagy átviteli sebességű HDMI 1.3a kábellel
Jobb csatlakozást biztosít az összetevők közötti audio- és videojel-átvitelhez.

Jelveszteség elleni védelem
• Rézfonattal megerősített alumínium árnyékolás

Jobb kép- és hangminőség
• A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók optimális jelátvitelt biztosítanak
• Nagy tisztaságú réz a megbízható jelátvitel érdekében

Könnyű beállítás
• Plug & Play a könnyű használat kedvéért

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

HDMI™ 1.3a
• Deep Color™
• Lossless Audio™



 Rugalmas PVC-burkolat
A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az 
egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül 
megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot 
biztosít.

Gumi törésgátló
A gumi törésgátlóval a kábel és a csatlakozódugó 
biztonságos, mégis rugalmas módon kapcsolódik 
egymáshoz.

Fonott árnyékolás
A rézfonattal megerősített alumínium védőburkolat 
védelmet nyújt a jelvesztéssel és az interferenciával 
szemben.

Plug & Play
A Plug & Play technika segítségével a berendezések 
könnyen, rövid idő alatt csatlakoztathatók 
egymáshoz.

Fémhüvely
A kábelbelsőt tartós, megbízható csatlakozást 
biztosító fémhüvely óvja.

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.

Deep Color™
Támogatja a 30, 36 és 48 bites (RGB / YCbCr) 
színmélységet, így a HDTV-készülékeken több millió 
helyett több milliárdnyi szín is megjeleníthető 
egyidejűleg. Még intenzívebb kontrasztarány. A 
színsávosodást kiküszöböli, hogy még finomabb 
legyen a színek és az árnyalatok közötti átmenet.

Lossless Audio™
Támogatja a Dolby TrueHD és a DTS-HD veszteség 
nélkül tömörített új digitális audioformátumokat.
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Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 39327 4
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19 x 28 x 2,5 cm
• Nettó tömeg: 0,35 kg
• Bruttó tömeg: 0,45 kg
• Önsúly: 0,1 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 39742 5
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

21,3 x 14,6 x 29,5 cm
• Nettó tömeg: 1,4 kg
• Bruttó tömeg: 2.1 kg
• Önsúly: 0,7 kg
•

Műszaki adatok
HDMI-kábel
5 m nagy átviteli sebességű 
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