
 

 

Philips
Przewód HDMI z obsługą 
sieci Ethernet

1,5 m
Szybki
Ethernet

SWV3492S
Poznaj lepszą telewizję o wysokiej rozdzielczości
Przewód HDMI™ High Speed z obsługą sieci Ethernet
Ten przewód ze złączami pozłacanymi 24-karatowym złotem świetnie sprawdza się podczas przesyłania 

cyfrowych sygnałów audio/wideo w rozdzielczości do 4 x 1080p+ między urządzeniami. Dzięki 

niezwykłej elastyczności i niewielkim złączom można go używać nawet w trudno dostępnych miejscach.

Ochrona przed utratą sygnału
• Ekran aluminiowy wzmocniony oplotem miedzianym

Najwyższa jakość obrazu i dźwięku
• Złącza pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają optymalną jakość sygnału

Większa trwałość
• Osłona metalowa zwiększa trwałość

Idealny w przypadku trudno dostępnych miejsc
• Zajmujący mało miejsca, niezwykle elastyczny przewód i małe złącza
• Wymagany minimalny odstęp między ścianą i telewizorem (28 mm)

Funkcje HDMI
• Wrażenia 3D
• Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC)



 Oplot ekranujący
Ekran aluminiowy wzmocniony oplotem miedzianym 
zapewnia ochronę przed utratą sygnału i 
zakłóceniami.

Osłona metalowa
Osłona metalowa chroni wewnętrzne połączenie 
przewodu. Zapewnia trwałość i niezawodność 
połączenia.

Wrażenia 3D
Obsługa wszystkich formatów obrazu 3D pozwala 
cieszyć się prawdziwym trójwymiarowym obrazem 
podczas oglądania filmów i grania w gry 
komputerowe.

Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC)
Umożliwia przesyłanie cyfrowego dźwięku z 
telewizora z wbudowanym tunerem, podłączonego 
przez złącze HDMI, do zestawu audio z funkcją 
dźwięku przestrzennego, co eliminuje konieczność 
użycia osobnego przewodu audio.

Złącze pozłacane 24-karatowym złotem
Złącza pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają 
najlepszą jakość sygnału dla poszczególnych 
elementów zestawu.

Niezwykle elastyczny przewód
Idealnie sprawdza się w trudno dostępnych 
miejscach. Wyjątkowy, niezwykle elastyczny 
przewód i małe złącza umożliwiają łatwe podłączanie 
urządzeń, do których dostęp jest utrudniony.
SWV3492S/10

Zalety
Data wydania 2013-10-29

Wersja: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93559
EAN: 87 12581 65549 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9 x 24 x 4,7 cm
• Waga netto: 0,075 kg
• Waga brutto: 0,113 kg
• Ciężar opakowania: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 65549 5
• Typ ułożenia półki: Zawieszane
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

41 x 11 x 14 cm
• Waga netto: 0,3 kg
• Waga brutto: 0,55 kg
• Ciężar opakowania: 0,25 kg
• GTIN: 1 87 12581 65549 2
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
•

Dane techniczne
Przewód HDMI z obsługą sieci Ethernet
1,5 m Szybki, Ethernet
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