
 

 

Philips
Kábel HDMI

3 m
Vysokorýchlostný

SWV3484S
Zažite dokonalú televíziu vo vysokom rozlíšení
s vysokorýchlostným rozhraním HDMI™ a Ethernetom
Vysokorýchlostné rozhranie HDMI™ s Ethernetom poskytuje najlepší možný digitálny 
audio a video výkon s rozlíšením až 4 x 1080p+.

Funkcie HDMI
• HDMI Ethernet kanál (HEC)
• UHD 2160p
• 3D zážitok
• Audio Return Channel (ARC)

Vychutnajte si vynikajúcu kvalitu obrazu/zvuku
• 24-karátové pozlátené konektory optimalizujú signál
• Medený vodič s vysokou čistotou pre spoľahlivý prenos signálu

Chráni pred stratou signálu
• Meďou opletené zosilnené hliníkové tienenie

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Ochranný kovový plášť pre rozšírenú odolnosť
• Flexibilný PVC plášť



 HDMI Ethernet kanál (HEC)
Umožní vám naplno využiť vaše zariadenia s aktívnou 
funkciou Ethernet cez kábel HDMI.

UHD 2160p
Podporuje rozlíšenie videa až do UHD 2160p. To 
umožňuje vašej obrazovke konkurovať digitálnym 
kino systémom, aké sa používajú v kinách.

3D zážitok
Podporuje všetky 3D formáty videa a umožňuje 
aplikácie skutočného 3D domáceho kina a hier.

Audio Return Channel (ARC)
Umožňuje televízoru pripojenému cez HDMI so 
vstavaným tunerom odosielať digitálne obrazové 
údaje do systému priestorového zvuku, preto nie je 
potrebné používať samostatný zvukový kábel.

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

Meď s vysokou čistotou
Tento medený vodič zaisťuje vysokú presnosť 
prenosu signálu pri minimálnom odpore.

Opletené tienenie
Meďou opletené zosilnené hliníkové tienenie chráni 
pred stratou signálu a rušením.

Kovový plášť
Kovový plášť chráni vnútorné prepojenie kábla. 
Zaisťuje odolnosť a spoľahlivosť vášho prepojenia.

Flexibilný PVC plášť
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra 
kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú 
inštaláciu.
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9 x 24,2 x 4,4 cm
• Hmotnosť netto: 0,114 kg
• Hmotnosť brutto: 0,155 kg
• Hmotnosť obalu: 0,041 kg
• EAN: 87 12581 62267 1
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 21,6 x 11,4 x 26,9 cm
• Hmotnosť netto: 0,456 kg
• Hmotnosť brutto: 0,845 kg
• Hmotnosť obalu: 0,389 kg
• GTIN: 1 87 12581 62267 8
• Počet užívateľských balení: 4
•
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