
 

 

Philips
HDMI kablosu

1,5 m
Yüksek hızlı Mini pim

SWV3472H
Üstün Yüksek Çözünürlükle tanışın

yüksek hızlı HDMI™ kablo mini konektörü
Bu kablo 4x 1080p+ düzeyine ulaşan çözünürlük seçenekleriyle mümkün olan en iyi dijital 
ses ve görüntü performansını sağlar. HD video kameraları HDTV'ye bağlamak için idealdir.

HDMI Özellikleri
• HD video kameralar için HDMI Mini (C) Konektör
• 4x1080p video çözünürlüğünün üzerinde
• 3D deneyimi
• Ses Dönüș Kanalı (ARC)

Mükemmel görüntü/ses kalitesinin keyfini çıkarın
• 24 ayar altın kaplama konektörler sinyali iyileștirir
• 24K altın kaplama korozyona dayanıklıdır
• Güvenilir sinyal aktarımı için yüksek saflıkta bakır

Sinyal kaybına karșı koruma
• Bakır örgüyle güçlendirilmiș alüminyum koruyucu

Uzun süreli kullanımın keyfini çıkarın
• Uzun süreli kullanım için koruyucu metal kaplama



 HDMI Mini (C) Konektör
HD video kameralar, dijital fotoğraf makineleri ve 
diğer HD tașınabilir cihazlarla kullanım için özel 
olarak tasarlanan 19 pimli tam HDMI konektörü.

4x1080p çözünürlüğün üzerinde
4x1080p ve üzeri video çözünürlüğünü destekler. Bu 
sayede sinemalarda kullanılan diğer marka Dijital 
Sinema sistemlerini görüntüleyebilirsiniz.

3D deneyimi
Tüm 3D video formatlarını destekleyerek gerçek 3D 
ev sineması ve oyun deneyimi sunar.

Ses Dönüș Kanalı (ARC)
HDMI bağlantılı dahili tunerli bir TV'nin surround ses 
sistemine dijital ses verileri göndermesine olanak 
sağlayarak ayrı bir ses kablosu kullanma ihtiyacını 
ortadan kaldırır.

24 ayar altın kaplama konektör
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en 
iyi sinyal kalitesini sağlar.

24K altın kaplama
Sinyal kalitesinin uzun süre korunmasına yardımcı 
olacak șekilde korozyonu önler.

Yüksek saflıkta bakır
Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum 
dirençle yüksek oranda hassasiyet sağlar.

Örgülü koruyucu
Bakır örgüyle güçlendirilmiș alüminyum koruyucu, 
sinyal kaybına ve parazite karșı koruma sağlar.

Metal kaplama
Metal kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. 
Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını 
sağlar.
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Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,1 x 24,2 x 4,3 cm
• Net ağırlık: 0,083 kg
• Brüt ağırlık: 0,121 kg
• Dara ağırlığı: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 57427 7
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Blister

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 19,4 x 12,1 x 26.9 cm
• Net ağırlık: 0,332 kg
• Brüt ağırlık: 0,739 kg
• Dara ağırlığı: 0,407 kg
• EAN: 87 12581 57428 4
• Kutudaki paket sayısı: 4
•
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