
 

 

Philips
kabel HDMI

1,5 m
Visoka hitrost

SWV3472W
Podpira ločljivosti do 1080p

s kablom HDMI 1.3a z mini nožico
Nadgradite povezavo za prenos zvočnih/video signalov med komponentami.

Zaščita pred izgubo signala
• Z bakrom prepletena ojačena aluminijasta zaščita

Uživajte v vrhunski sliki in zvoku
• Pozlačeni 24-karatni priključki za optimalni signal
• Prevodnik iz čistega bakra za zanesljiv prenos signalov

Enostavna namestitev
• Pripravljeno za takojšnjo enostavno uporabo

Izkoristite boljšo vzdržljivost
• Gibljiv PVC-plašč
• Gumijasta ublažitev obremenjenosti
• Kovinska zaščita za podaljšano vzdržljivost

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



 Gibljiv PVC-plašč
Gibljiv PVC-plašč ščiti občutljivo jedro kabla. Poskrbi 
tudi za podaljšano vzdržljivost in olajša namestitev.

Gumijasta ublažitev obremenjenosti
Gumijasta ublažitev obremenjenosti omogoča varno 
in hkrati gibljivo povezavo med kablom in vtičem.

Prepletena zaščita
Z bakrom prepletena ojačena aluminijasta zaščita 
preprečuje izgube signala in motnje.

Pripravljeno za takojšnjo uporabo
Omogoča takojšnjo uporabo z enostavno 
namestitvijo komponent brez zamudne namestitve.

Kovinska zaščita
Kovinska zaščita varuje notranjo povezavo kabla in 
zagotavlja vzdržljivost in zanesljivost povezave.

Pozlačen 24-karatni priključek
Pozlačeni 24-karatni priključki zagotavljajo najboljšo 
kakovost signala za vaše komponente.

Čisti baker
Bakreni prevodnik omogoča izjemno natančen 
prenos signala z minimalno odpornostjo.

Deep Color™
Podpira 30-, 36- in 48-bitne (RGB ali YCbCr) globine 
barv in tako omogoča televizorjem visoke ločljivosti, 
da namesto več milijonov barv predvajajo več 
milijard barv. Omogoča povečano kontrastno 
razmerje. Preprečuje opazne prehode med odtenki 
barv na zaslonu in tako zagotavlja gladke prehode 
odtenkov in nežno stopnjevanje barv.

Lossless Audio™
Podpira nove stisnjene digitalne zvočne formate brez 
izgub kot sta Dolby TrueHD in DTS-HD.
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Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 9 x 28 x 2,5 cm
• Neto teža: 0,09 kg
• Bruto teža: 0,14 kg
• Teža embalaže: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 39411 0
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Pretisni omot

Zunanja škatla
• Outer carton (L x Š x V): 14,6 x 11,43 x 29,5 cm
• Neto teža: 0,36 kg
• Bruto teža: 0,79 kg
• Teža embalaže: 0,43 kg
• EAN: 87 12581 39739 5
• Število komercialnih pakiranj: 4
•
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