
 

 

Philips
Przewód HDMI

1,5 m
Szybki

SWV3472W
Obsługa rozdzielczości do 1080p

dzięki przewodowi HDMI 1.3a z miniwtykami
Sięgnij po lepsze połączenie do przesyłania sygnałów audio-wideo między elementami 
zestawu.

Ochrona przed utratą sygnału
• Ekran aluminiowy wzmocniony oplotem miedzianym

Lepsza jakość obrazu i dźwięku
• Złącza pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają optymalną jakość sygnału
• Zastosowanie wysokogatunkowej miedzi zapewnia niezawodne przesyłanie sygnału

Łatwa instalacja
• Technologia Plug and play ułatwia obsługę

Większa trwałość
• Elastyczna koszulka z PCW
• Gumowy reduktor naprężeń
• Osłona metalowa zwiększa trwałość

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



 Elastyczna koszulka z PCW
Elastyczna koszulka z PCW chroni delikatną żyłę 
przewodu. Ponadto zapewnia jego większą trwałość 
i łatwość instalacji.

Gumowy reduktor naprężeń
Gumowy reduktor naprężeń stanowi trwałe, a przy 
tym elastyczne połączenie między przewodem a 
wtykiem.

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

Plug and play
Technologia Plug and play ułatwia instalację 
elementów zestawu, bez potrzeby czasochłonnego 
instalowania.

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

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

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

Deep Color™
Obsługa 30-bitowych, 36-bitowych i 48-bitowych 
(RGB lub YCbCR) głębi kolorów, pozwalających na 
obsługę miliardów kolorów w standardzie HDTV. 
Umożliwia wyższy poziom kontrastu. Eliminuje 
przenoszenie kolorów na ekranie, zapewniając 
płynne przejścia i subtelne gradacje kolorów.

Lossless Audio™
Obsługa nowych, bezstratnych, skompresowanych, 
cyfrowych formatów audio Dolby TrueHD i DTS-
HD.
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Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9 x 28 x 2,5 cm
• Waga netto: 0,09 kg
• Waga brutto: 0,14 kg
• Ciężar opakowania: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 39411 0
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

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

14,6 x 11,43 x 29,5 cm
• Waga netto: 0,36 kg
• Waga brutto: 0.79 kg
• Ciężar opakowania: 0,43 kg
• EAN: 87 12581 39739 5
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
•
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