
 

 

Philips
Kábel HDMI

1,5 m
Vysokorýchlostný
Plochý

SWV3435S
Zažite dokonalú televíziu vo vysokom rozlíšení
prostredníctvom vysokorýchlostného plochého HDMI™ 1.4
Zažite dokonalú televíziu vo vysokom rozlíšení. Vysokorýchlostný plochý kábel HDMI™ 
zaručuje ten najdokonalejší zvukový a obrazový výkon s rozlíšením až 4 x 1080p (4K x 
2K).

Vychutnajte si lepšiu kvalitu obrazu/zvuku
• 24-karátové pozlátené konektory optimalizujú signál
• Medený vodič s vysokou čistotou pre spoľahlivý prenos signálu

Chráni pred stratou signálu
• Meďou opletené zosilnené hliníkové tienenie

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Ochranný kovový plášť pre rozšírenú odolnosť
• Flexibilný PVC plášť

Tenký a plochý dizajn lichotí každému interiéru
• Plochý dizajn pre úhľadnú a diskrétnu inštaláciu

Šetrné k životnému prostrediu
• Bezolovnatá konštrukcia šetrná na životné prostredie



 24-karátový pozlátený konektor
24-karátové pozlátené konektory zaisťujú najlepšiu 
kvalitu signálu pre vaše komponenty.

Kovový plášť
Kovový plášť chráni vnútorné prepojenie kábla. 
Zaisťuje odolnosť a spoľahlivosť vášho prepojenia.

Meď s vysokou čistotou
Tento medený vodič zaisťuje vysokú presnosť 
prenosu signálu pri minimálnom odpore.

Opletené tienenie
Meďou opletené zosilnené hliníkové tienenie chráni 
pred stratou signálu a rušením.

Flexibilný PVC plášť
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra 
kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú 
inštaláciu.

Bezolovnatá konštrukcia
Bezolovnatá konštrukcia z materiálov šetrných na 
životné prostredie.

Plochý dizajn
Tento praktický plochý dizajn umožňuje jednoducho 
skryť kábel pri inštalácii. Dá sa ľahko pripevniť k 
stene aj v rohoch.
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 8,9 x 24,1 x 4:3 cm
• Čistá hmotnosť: 0 182 kg
• Hmotnosť brutto: 0,222 kg
• Hmotnosť obalu: 0,040 kg
• EAN: 87 12581 49515 2
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 21 6 x 11,4 x 26,9 cm
• Čistá hmotnosť: 0,728 kg
• Hmotnosť brutto: 1,133 kg
• Hmotnosť obalu: 0,405 kg
• EAN: 87 12581 49516 9
• Počet spotrebiteľských balení: 4
•

Technické údaje
Kábel HDMI
1,5 m Vysokorýchlostný, Plochý
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