
 

 

Philips
HDMI-kabel

1,5 m
Hög hastighet
Platt

SWV3435S
Upplev suverän HDTV

med platt High Speed HDMI™
Upplev suverän HDTV. Platt High Speed HDMI™ ger bästa möjliga digitala ljud- och 
videoprestanda med upplösningar på upp till 4x 1080p+.

HDMI-funktioner
• 3D-upplevelse
• UHD 2 160p (4K)
• ARC (Audio Return Channel)

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

Skyddar mot signalförlust
• Kopparflätad förstärkt aluminiumskärmning

Utökad hållbarhet
• Skyddande metallhölje för utökad hållbarhet
• Flexibelt PVC-hölje

Tunn och platt design för alla hem
• Platt design för enkel undangömning



 UHD 2 160p (4K)
Har funktioner för videoupplösningar på upp till 4K 
eller UHD 2160p. Det gör att din skärm kan jämföras 
med Digital Cinema-system som används på 
biografer.

3D-upplevelse
Har funktioner för alla 3D-videoformat, vilket 
möjliggör verklig 3D-hemmabio och spelprogram.

ARC (Audio Return Channel)
Gör så att en HDMI-ansluten TV med inbyggd 
mottagare kan sända digitala ljuddata till ett 
surroundljudssystem, vilket eliminerar behovet av en 
separat ljudkabel.

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

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

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

Flätad skärmning
Kopparflätad förstärkt aluminiumskärmning skyddar 
mot signalförlust och störningar.

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

Platt design
Med den här praktiska designen kan du enkelt 
gömma undan kabeln. Den får plats invid väggen och 
kring hörn.
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Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Hängande
• Förpackningens mått (B x H x D): 

8,9 x 24 x 4,3 cm
• Nettovikt: 0,152 kg
• Bruttovikt: 0,2 kg
• Taravikt: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 49515 2
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 21,9 x 11,7 x 26,9 cm
• Nettovikt: 0,608 kg
• Bruttovikt: 1,05 kg
• Taravikt: 0,442 kg
• EAN: 87 12581 49516 9
• Antal konsumentförpackningar: 4
•
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