
 

 

Philips
HDMI-kaapeli ja Ethernet

1,5 m
Erittäin nopea
Ethernet

SWV3492S
Koe ylivertainen teräväpiirtotelevisio

Erittäin nopea HDMI™-kaapeli ja Ethernet
Tämä kaapeli takaa digitaalisen äänen ja kuvan lähetyksen laitteiden välillä jopa 
tarkkuudella 4x1080p+ sen 24 karaatin kullattujen liittimien ansiosta. Erityisen 
taipuisuutensa ja pienten liittimiensä ansiosta se sopii pienimpiinkin paikkoihin.

Suojaa signaalihäviöiltä
• Kuparipunospäällysteinen lujitettu alumiinisuojus

Nauti laadukkaammasta kuvasta ja äänestä
• 24 karaatin kullatut liittimet optimoivat signaalin

Nauti pidemmästä käyttöiästä
• Suojaava metallikuori pidentää käyttöikää

Ihanteellinen hankaliin paikkoihin
• Tilaa säästävä, erityisen taipuisa kaapeli ja pienet liittimet
• Vähimmäisväli (28 mm) TV:stä seinään

HDMI-ominaisuudet
• 3D-elämys
• ARC (Audio Return Channel)



 Punospäällysteinen suojus
Kuparipunospäällysteinen lujitettu alumiinisuojus 
ehkäisee signaalihäviöitä ja häiriöiden vaikutuksia.

Metallikuori
Metallikuori suojaa johdon sisäisiä liitoksia. Se takaa 
johdon kestävyyden ja yhteyden luotettavuuden.

3D-elämys
Tukee kaikkia 3D-videomuotoja, mikä mahdollistaa 
todellisen 3D-kotiteatteri- ja -pelikäytön.

ARC (Audio Return Channel)
Sallii virittimen sisältävän HDMI-liitetyn television 
lähettää digitaalista äänidataa surround-
äänentoistojärjestelmään, joten erillistä äänikaapelia 
ei tarvita.

24 karaatin kullattu liitin
24 karaatin kullatut liittimet varmistavat laadukkaan 
signaalin.

Erityisen taipuisa kaapeli
Ihanteellinen vaikeapääsyisiin paikkoihin. Erittäin 
taipuisan kaapelin ja pienten liitinten ansiosta 
hankalissa paikoissa olevien laitteiden liittäminen on 
helppoa.
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Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9 x 24 x 4,7 cm
• Nettopaino: 0,075 kg
• Kokonaispaino: 0,113 kg
• Taara: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 65549 5
• Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 41 x 11 x 14 cm
• Nettopaino: 0,3 kg
• Kokonaispaino: 0,55 kg
• Taara: 0,25 kg
• GTIN: 1 87 12581 65549 2
• Kuluttajapakkausten määrä: 4
•

Tekniset tiedot
HDMI-kaapeli ja Ethernet
1,5 m Erittäin nopea, Ethernet
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