
 

 

Philips
HDMI-kabel

5 m
High Speed

SWV3434W
Hantera upplösningar på upp till 1080p

med den här HDMI-höghastighetskabeln på 1,3a
Få en bättre anslutning för överföring av ljud-/videosignaler mellan dina komponenter.

Skyddar mot signalförlust
• Kopparflätad förstärkt aluminiumskärmning

Njut av bättre bild-/ljudkvalitet
• 24-karats guldpläterade kontakter optimerar signalen
• Ledare av koppar med hög renhetsgrad för tillförlitlig signalöverföring

Enkel installation
• Enkel användning med plug-and-play

Utökad hållbarhet
• Flexibelt PVC-hölje
• Dragavlastning i gummi
• Skyddande metallhölje för utökad hållbarhet

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



 Flexibelt PVC-hölje
Flexibelt PVC-hölje ger skydd för kabelns ömtåliga 
kärna. Det ger även utökad hållbarhet och enkel 
installation.

Dragavlastning i gummi
Dragavlastning i gummi ger en säker men ändå 
flexibel föreningspunkt mellan kabeln och kontakten.

Flätad skärmning
Kopparflätad förstärkt aluminiumskärmning skyddar 
mot signalförlust och störningar.

Plug and play
Plug-and-play gör det enkelt att installera 
komponenter utan tidskrävande installationer.

Metallhölje
Metallhöljet skyddar kabelns interna anslutning. Det 
garanterar att anslutningen är hållbar och tillförlitlig.

24 karats guldpläterad kontakt
24-karats guldpläterade kontakter ger den högsta 
signalkvaliteten för dina komponenter.

Koppar med hög renhetsgrad
Den här kopparledaren ger signalöverföring med hög 
precision och minimalt motstånd.

Deep Color™
Funktioner för 30-bitars, 36-bitars och 48-bitars 
(RGB eller YCbCr) färgdjup, vilket gör att HDTV-
apparater kan gå från miljoner färger till miljarder 
färger. Möjliggör ökade kontrastproportioner. 
Eliminerar färgränder på skärmen, vilket ger jämna 
sändningar och subtila övergångar mellan färger.

Lossless Audio™
Fungerar med de nya förlustfria komprimerade 
digitala ljudformaten Dolby TrueHD och DTS-HD.
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Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19 x 28 x 2,5 cm
• Nettovikt: 0,35 kg
• Bruttovikt: 0,45 kg
• Taravikt: 0,1 kg
• EAN: 87 12581 39327 4
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 21,3 x 14,6 x 29,5 cm
• Nettovikt: 1,4 kg
• Bruttovikt: 2.1 kg
• Taravikt: 0,7 kg
• EAN: 87 12581 39742 5
• Antal konsumentförpackningar: 4
•
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