
 

 

Philips
HDMI-kabel

1,5 m
High Speed
Micropin

SWV3445H
Superieure HD op uw mobiele telefoon

High Speed HDMI™-kabel met microconnector
Deze kabel biedt de best mogelijke digitale audio- en videoprestaties tot een resolutie 
van 4x 1080p+. Ideaal als u uw mobiele telefoon op uw HDTV wilt aansluiten.

HDMI-functies
• HDMI-microconnector (D) voor uw mobiele telefoon
• UHD 2160p
• Geschikt voor 3D
• Audio Return Channel (ARC)

Geniet van superieure beeld- en geluidskwaliteit
• 24-karaats vergulde aansluitingen voor een optimaal signaal
• De 24-karaats vergulde aansluitingen zijn corrosiebestendig
• Zuiver koperen conductor voor betrouwbare signaaloverdracht

Beschermt tegen signaalverlies
• Gevlochten, versterkte aluminium bescherming

Verbeterde duurzaamheid
• Beschermend metalen omhulsel voor verlengde duurzaamheid
• Flexibele PVC-aansluiting



 HDMI-microconnector (D)
19-pins HDMI-connector speciaal ontworpen voor 
mobiele telefoons, digitale camera's en andere 
draagbare HD-apparaten.

UHD 2160p
Ondersteunt videoresoluties tot UHD 2160p. Uw 
scherm benadert daardoor de digitale 
cinemasystemen van de bioscoop.

Geschikt voor 3D
Ondersteunt alle 3D-videoformaten, dus geschikt 
voor echte 3D-toepassingen voor home cinema en 
games.

Audio Return Channel (ARC)
Ondersteunt de verzending van digitale 
audiogegevens naar een audiosysteem met Surround 
Sound door een TV met ingebouwde tuner en 
HDMI-verbinding. U hebt dus geen afzonderlijke 
audiokabel meer nodig.

24-karaats vergulde aansluiting
24-karaats vergulde aansluitingen voor de beste 
signaalkwaliteit van uw componenten.

24-karaats vergulde aansluitingen
Voorkomt corrosie waardoor de signaalkwaliteit 
gedurende een lange periode behouden blijft.

Zuiver koper
Deze koperen conductor zorgt voor nauwkeurige 
signaaloverdracht met minimale weerstand.

Gevlochten bescherming
De gevlochten, versterkte aluminium bescherming 
beschermt tegen signaalverlies en storingen.

Metalen omhulsel
Het metalen omhulsel beschermt de interne 
verbinding van de kabel en zorgt voor duurzaamheid 
en betrouwbaarheid van de verbinding.

Flexibele PVC-aansluiting
Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van 
de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde 
duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.
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Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,1 x 24,2 x 4 cm
• Nettogewicht: 0,07 kg
• Brutogewicht: 0,11 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 57431 4
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 19,4 x 12,1 x 26,9 cm
• Nettogewicht: 0,28 kg
• Brutogewicht: 0,704 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,424 kg
• EAN: 87 12581 57432 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
•

Specificaties
HDMI-kabel
1,5 m High Speed, Micropin
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