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SWV3475S
Zažite dokonalú televíziu vo vysokom rozlíšení
prostredníctvom tohto sklopiteľného adaptéra HDMI
Slúži na pripojenie videokamier a fotoaparátov so snímaním v HD k televízoru HD pomocou 
existujúceho kábla HDMI. Adaptér sa dá sklopiť o 180 stupňov a dokonale sa hodí na použitie 
v stiesnených priestoroch. Určený pre káble HDMI až do dĺžky 30 stôp (9,14 m).

Vychutnajte si vynikajúcu kvalitu obrazu/zvuku
• 24-karátové pozlátené konektory optimalizujú signál

Vychutnajte si voľnosť pri umiestnení
• Kompaktný a štýlový dizajn, ktorý sa hodí kdekoľvek

Jednoduché používanie
• Bezpečný otočný pohyb

Ideálny na ťažko prístupné miesta
• Otočný dizajn šetrí miesto

Šetrné k životnému prostrediu
• Bezolovnatá konštrukcia šetrná na životné prostredie



 24-karátový pozlátený konektor
24-karátové pozlátené konektory zaisťujú najlepšiu 
kvalitu signálu pre vaše komponenty.

Otočný dizajn šetrí miesto
Dá sa upraviť až o 90 ° stupňov, vďaka čomu 
umožňuje pripojenie aj v stiesnených priestoroch.

Bezolovnatá konštrukcia
Bezolovnatá konštrukcia z materiálov šetrných na 
životné prostredie.
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 8,9 x 11,7 x 2,8 cm
• Čistá hmotnosť: 0,010 kg
• Hmotnosť brutto: 0,024 kg
• Hmotnosť obalu: 0,014 kg
• EAN: 87 12581 59338 4
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 16,5 x 12 2 x 15 5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,039 kg

• Hmotnosť brutto: 0,267 kg
• Hmotnosť obalu: 0,228 kg
• EAN: 87 12581 57319 5
• Počet užívateľských balení: 4

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 10 9 x 7,6 x 13,0 cm
• Čistá hmotnosť: 0,020 kg
• Hmotnosť brutto: 0 079 kg
• Hmotnosť obalu: 0,059 kg
• EAN: 87 12581 57320 1
• Počet užívateľských balení: 2
•

Technické údaje
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