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SWV3445H
Wspaniała jakość sygnału HD z telefonów komórkowych
Przewód HDMI™ High Speed ze złączem Micro
Ten przewód zapewnia najwyższą możliwą jakość przesyłania cyfrowego sygnału audio i 
wideo w rozdzielczości do 4x 1080p+. Idealnie nadaje się do podłączenia telefonu 
komórkowego do telewizora HD.

Funkcje HDMI
• Złącze HDMI Micro (D) do podłączania telefonów komórkowych
• UHD 2160p
• Wrażenia 3D
• Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC)

Najwyższa jakość obrazu i dźwięku
• Złącza pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają optymalną jakość sygnału
• Złącza pozłacane 24-karatowym złotem — odporne na korozję
• Zastosowanie wysokogatunkowej miedzi zapewnia niezawodne przesyłanie sygnału

Ochrona przed utratą sygnału
• Ekran aluminiowy wzmocniony oplotem miedzianym

Większa trwałość
• Osłona metalowa zwiększa trwałość
• Elastyczna koszulka z PCW



 Złącze HDMI Micro (D)
Pełne, 19-stykowe złącze HDMI zaprojektowane 
specjalnie do podłączania telefonów komórkowych, 
aparatów cyfrowych i innych przenośnych urządzeń 
HD.

UHD 2160p
Obsługa rozdzielczości wideo do UHD 2160p 
pozwala wyświetlaczowi z powodzeniem 
konkurować z technologiami cyfrowymi 
stosowanymi w kinach.

Wrażenia 3D
Obsługa wszystkich formatów obrazu 3D pozwala 
cieszyć się prawdziwym trójwymiarowym obrazem 
podczas oglądania filmów i grania w gry 
komputerowe.

Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC)
Umożliwia przesyłanie cyfrowego dźwięku z 
telewizora z wbudowanym tunerem, podłączonego 
przez złącze HDMI, do zestawu audio z funkcją 
dźwięku przestrzennego, co eliminuje konieczność 
użycia osobnego przewodu audio.

Złącze pozłacane 24-karatowym złotem
Złącza pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają 
najlepszą jakość sygnału dla poszczególnych 
elementów zestawu.

Pozłacane 24-karatowym złotem
Zapobiegają korozji, pozwalając utrzymać doskonałą 
jakość sygnału przez długi czas.

Wysokogatunkowa miedź
Taka miedziana żyła przewodząca zapewnia wysoką 
dokładność przesyłania sygnału, przy minimalnej 
rezystancji.

Oplot ekranujący
Ekran aluminiowy wzmocniony oplotem miedzianym 
zapewnia ochronę przed utratą sygnału i 
zakłóceniami.

Osłona metalowa
Osłona metalowa chroni wewnętrzne połączenie 
przewodu. Zapewnia trwałość i niezawodność 
połączenia.

Elastyczna koszulka z PCW
Elastyczna koszulka z PCW chroni delikatną żyłę 
przewodu. Ponadto zapewnia jego większą trwałość 
i łatwość instalacji.
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Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,1 x 24,2 x 4 cm
• Waga netto: 0,07 kg
• Waga brutto: 0,11 kg
• Ciężar opakowania: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 57431 4
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

19,4 x 12,1 x 26,9 cm
• Waga netto: 0,28 kg
• Waga brutto: 0,704 kg
• Ciężar opakowania: 0,424 kg
• EAN: 87 12581 57432 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
•

Dane techniczne
Przewód HDMI
1,5 m Szybki, Wtyk Micro
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