
 

 

Philips
Καλώδιο HDMI

0,75 μ.
High speed

SWV3471W
Υποστηρίζει ανάλυση έως 1080p

με αυτό το καλώδιο HDMI 1.3a mini-pin
Εξασφαλίστε καλύτερη σύνδεση για τη μεταφορά σημάτων ήχου/εικόνας μεταξύ των 
συσκευών σας.

Προστατεύει κατά της απώλειας σήματος
• Θωράκιση αλουμινίου ενισχυμένου με πλέγμα χαλκού

Απολαύστε καλύτερη ποιότητα εικόνας/ήχου
• Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων βελτιστοποιούν τη λήψη σήματος
• Αγωγός χαλκού υψηλής καθαρότητας για αξιόπιστη μετάδοση σήματος

Εύκολη εγκατάσταση
• Plug and play για εύκολη χρήση

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
• Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης
• Προστατευτικό μεταλλικό περίβλημα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

HDMI™ έκδοση 1.3a
• Deep Color™
• Lossless Audio™



 Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει 
προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, 
καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία 
εγκατάστασης.

Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης 
τάσης
Το ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης 
παρέχει ασφαλή και εύκαμπτη συνένωση 
καλωδίου και βύσματος.

Πλεκτή θωράκιση
Η θωράκιση αλουμινίου ενισχυμένου με πλέγμα 
χαλκού προστατεύει από την απώλεια σήματος 
και τις παρεμβολές.

Plug and play
Η δυνατότητα plug and play διευκολύνει την 
εγκατάσταση των συσκευών χωρίς χρονοβόρες 
διαδικασίες εγκατάστασης.

Μεταλλικό περίβλημα
Το μεταλλικό περίβλημα προστατεύει την 
εσωτερική σύνδεση του καλωδίου. Διασφαλίζει 
την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία της 
σύνδεσης.

Επίχρυση υποδοχή 24 καρατίων
Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων 
διασφαλίζουν τη βέλτιστη ποιότητα σήματος για 
τα συστατικά μέρη.

Χαλκός υψηλής καθαρότητας
Αυτός ο χάλκινος αγωγός παρέχει υψηλή ακρίβεια 
στη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη αντίσταση.

Deep Color™
Υποστηρίζει βάθος χρώματος 30 bit, 36 bit και 48 
bit (RGB ή YCbCr) επιτρέποντας τη μετάβαση των 
HDTV από εκατομμύρια σε δισεκατομμύρια 
χρώματα. Επιτρέπει επίσης αυξημένο λόγο 
αντίθεσης και εξαλείφει το φαινόμενο color 
banding επί της οθόνης για ομαλές τονικές αλλαγές 
και ήπιες διαβαθμίσεις χρωμάτων

Lossless Audio™
Υποστηρίζει νέα φορμά μη απωλεστικού 
συμπιεσμένου ψηφιακού ήχου Dolby TrueHD και 
DTS-HD.
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Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 39410 3
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9 x 28 x 2,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,05 κ.
• Μικτό βάρος: 0,1 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,05 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 39738 8
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

14,6 x 11,43 x 29,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,2 κ.
• Μικτό βάρος: 0,61 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,41 κ.
•

Προδιαγραφές
Καλώδιο HDMI
0,75 μ. High speed 
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