
 

 

Philips
Cabo HDMI

1,5 m
alta velocidade
Plano

SWV3435S
Experimente uma televisão de alta definição superior
com HDMI™ plano de alta velocidade
Experimente uma televisão de alta definição superior. O cabo HDMI™ plano de alta 
velocidade proporciona o melhor desempenho possível de áudio e vídeo digital com 
resoluções até 4x 1080p+.

Funcionalidades HDMI
• Experiência 3D
• Ultrapassa a resolução de vídeo de 4x1080p
• Audio Return Channel (ARC)

Desfrute de melhor qualidade de imagem/som
• Os conectores banhados a ouro de 24 quilates optimizam o sinal
• Condutor em cobre de elevado grau de pureza para transferência fiável de sinal

Protecção contra perda de sinal
• Protecção em alumínio reforçada com cobre entrançado

Desfrute de durabilidade alargada
• Protecção em metal para durabilidade alargada
• Revestimento flexível em PVC

Design esguio e plano que complementa qualquer interior
• Design plano para uma instalação fácil e discreta



 Ultrapassa a res. vídeo de 4x1080p
Suporta resoluções de vídeo de 4x1080p e 
superiores. Isto permite que a sua apresentação 
compita com sistema de Cinema Digital utilizados 
em salas de cinema.

Experiência 3D
Suporta todos os formatos de vídeo 3D, permitindo 
aplicações jogos e de cinema em casa 3D.

Audio Return Channel (ARC)
Permite que um televisor ligado por HDMI com 
sintonizador incorporado envie dados áudio digitais 
para um sistema de áudio surround, eliminando a 
necessidade de um cabo áudio em separado.

Conector banhado a ouro de 24 quilates
Os conectores banhados a ouro de 24 quilates 
asseguram a melhor qualidade de sinal para os seus 
componentes.

Protecção em metal
A protecção em metal protege a ligação interna do 
cabo. Garante a durabilidade e fiabilidade da sua 
ligação.

Cobre com elevado grau de pureza
Este condutor em cobre proporciona uma fiabilidade 
elevada na transferência de sinal, com resistência 
mínima.

Protecção entrançada
A protecção em alumínio reforçada com cobre 
entrançado protege contra perdas de sinal e 
interferências.

Revestimento flexível em PVC
O revestimento flexível em PVC oferece protecção 
para o núcleo delicado do cabo. Proporciona ainda 
maior durabilidade e facilidade de instalação.

Design plano
Este prático design plano permite uma instalação fácil 
e discreta. Adequado para aplicações em paredes e 
em torno de cantos.
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Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

8,9 x 24,1 x 4,3 cm
• Peso líquido: 0,182 kg
• Peso bruto: 0,222 kg
• Tara: 0,040 kg
• EAN: 87 12581 49515 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

21,6 x 11,4 x 26,9 cm
• Peso líquido: 0,728 kg
• Peso bruto: 1,133 kg
• Tara: 0,405 kg
• EAN: 87 12581 49516 9
• Número de embalagens para o consumidor: 4
•

Especificações
Cabo HDMI
1,5 m alta velocidade, Plano
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