
 

 

Philips
Kabel pro převod HDMI/
DVI

1,5 m

SWV3442W
Pozvedněte své zážitky ze sledování o úroveň výše
díky tomuto kabelu DVI-HDMI
Zlepšete spojení pro přenos video signálů mezi komponenty.

Zabraňuje ztrátě signálu
• Měděným opletením posílené hliníkové stínění

Užijte si skvělou kvalitu obrazu a zvuku
• 24karátové pozlacené konektory optimalizují přechod signálu
• Vodiče z vysoce čisté mědi zajišťují spolehlivost přenosu signálu

Snadná instalace
• Systém Plug and Play pro snadné použití
• Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání

Vychutnejte si zvýšenou odolnost
• Pružný plášť z PVC
• Pryžová ochrana proti namáhání
• Ochranná kovová krytka zvyšuje odolnost



 Opletené stínění
Měděným opletením posílené hliníkové stínění chrání 
před interferencemi a ztrátou signálu.

24karátový pozlacený konektor
24karátové pozlacené konektory zajišťují 
komponentům nejlepší kvalitu signálu.

Vysoce čistá měď
Takový měděný vodič zajišťuje při přenosu signálu 
vysokou přesnost a minimální odpor.

Systém Plug and Play
Systém Plug and Play nabízí snadné zprovoznění 
komponentů bez dlouhotrvající instalace.

Pružný plášť z PVC
Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu 
ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje 
instalaci.

Pryžová ochrana proti namáhání
Pryžová ochrana proti namáhání přestavuje 
bezpečné a flexibilní propojení kabelu s konektorem.

Kovová krytka
Kovová krytka chrání vnitřní připojení kabelu. 
Zajišťuje odolnost a spolehlivost propojení.
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Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19 x 28 x 2,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,25 kg
• Hrubá hmotnost: 0,35 kg
• Hmotnost obalu: 0,1 kg
• EAN: 87 12581 39329 8
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 21,2 x 14,6 x 29,5 cm
• Čistá hmotnost: 1 kg
• Hrubá hmotnost: 1,6 kg
• Hmotnost obalu: 0,6 kg
• EAN: 87 12581 39744 9
• Počet spotřebitelských balení: 4
•

Specifikace
Kabel pro převod HDMI/DVI
1,5 m  

http://www.philips.com

