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HDMI
Сгъваем
Мини-щифтове

SWV3475S
Изпитайте превъзходната телевизия с висока детайлност
с този сгъваем адаптер за HDMI
Свържете HD камкордер/цифров фотоапарат към HD телевизора чрез HDMI кабела, с 
който разполагате. Адаптерът се сгъва на 180 градуса и е идеален за използване в 
тесни пространства. Проектиран е за HDMI кабели с дължина до 30 фута.

Насладете се на превъзходното качество на картината/звука
• 24-каратови позлатени съединители оптимизират сигнала

Наслаждавайте се на свободното разполагане
• Компактна и стилна конструкция, която се побира навсякъде

Лесна употреба
• Надеждна шарнирна връзка

Идеално решение за труднодостъпни зони
• Пестяща място шарнирна конструкция

Щадяща околната среда
• Щадяща околната среда конструкция без олово



 Съединител с 24-каратово златно 
покритие
24-каратови позлатени съединители осигуряват 
най-доброто качество на сигнала за вашите 
компоненти.

Пестяща място шарнирна 
конструкция
Регулира се под ъгъл до 90°, за свързване на 
трудно достъпни места.

Конструкция без олово
Конструкция без олово от щадящи околната 
среда материали.
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Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

8,9 x 11,7 x 2,8 см
• Нето тегло: 0,010 кг
• Бруто тегло: 0,024 кг
• Тегло на опаковката: 0,014 кг
• EAN: 87 12581 59338 4
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 16,5 x 12,2 x 15,5 см
• Нето тегло: 0,039 кг

• Бруто тегло: 0,267 кг
• Тегло на опаковката: 0,228 кг
• EAN: 87 12581 57319 5
• Брой потребителски опаковки: 4

Вътрешен кашон
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

10,9 x 7,6 x 13,0 см
• Нето тегло: 0,020 кг
• Бруто тегло: 0,079 кг
• Тегло на опаковката: 0,059 кг
• EAN: 87 12581 57320 1
• Брой потребителски опаковки: 2
•
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