
 

 

Philips
Kabel HDMI

1,5 m

SWV3481S
Objevte vynikající TV s vysokým rozlišením
díky vysokorychlostnímu kabelu HDMI™ + Ethernet
Vysokorychlostní kabel HDMI™ pro připojení k síti Ethernet nabízí nejlepší možnou 
kvalitu zvuku a obrazu s rozlišením až 4x 1080p+.

Vlastnosti rozhraní HDMI
• HDMI Ethernet Channel (HEC)
• UHD 2160p
• 3D zážitek
• Zpětný audio kanál (ARC)

Užijte si skvělou kvalitu obrazu a zvuku
• 24karátové pozlacené konektory optimalizují přechod signálu
• Vodiče z vysoce čisté mědi zajišťují spolehlivost přenosu signálu

Zabraňuje ztrátě signálu
• Měděným opletením posílené hliníkové stínění

Vychutnejte si zvýšenou odolnost
• Ochranná kovová krytka zvyšuje odolnost
• Pružný plášť z PVC



 HDMI Ethernet Channel (HEC)
Umožní vám plně využít všech výhod zařízení 
s připojením k síti Ethernet prostřednictvím kabelu 
HDMI.

UHD 2160p
Podporuje rozlišení videa až 2160p UHD. Díky tomu 
může displej konkurovat digitálním systémům 
používaným v kinosálech.

3D zážitek
Podporuje všechny 3D videoformáty, díky čemuž si 
lze vychutnat skutečné 3D zážitky z domácího kina a 
her.

Zpětný audio kanál (ARC)
Umožňuje televizorům, vybaveným digitálním 
tunerem a propojeným přes HDMI, zasílat digitální 
audiodata do zvukového systému bez potřeby audio 
kabelu.

24karátový pozlacený konektor
24karátové pozlacené konektory zajišťují 
komponentům nejlepší kvalitu signálu.

Vysoce čistá měď
Takový měděný vodič zajišťuje při přenosu signálu 
vysokou přesnost a minimální odpor.

Opletené stínění
Měděným opletením posílené hliníkové stínění chrání 
před interferencemi a ztrátou signálu.

Kovová krytka
Kovová krytka chrání vnitřní připojení kabelu. 
Zajišťuje odolnost a spolehlivost propojení.

Pružný plášť z PVC
Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu 
ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje 
instalaci.
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Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• Rozměry balení (Š x V x H): 9 x 24,2 x 4,4 cm
• Čistá hmotnost: 0,14 kg
• Hrubá hmotnost: 0,182 kg
• Hmotnost obalu: 0,042 kg
• EAN: 87 12581 56253 3
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 21,6 x 11,4 x 27 cm
• Čistá hmotnost: 0,56 kg
• Hrubá hmotnost: 1,025 kg
• Hmotnost obalu: 0,465 kg
• EAN: 87 12581 56324 0
• Počet spotřebitelských balení: 4
•

Specifikace
Kabel HDMI
1,5 m
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