
 

 

Philips
HDMI kablosu ve Ethernet

1,5 m
Yüksek hızlı
Ethernet

SWV3492S
Yüksek çözünürlüklü üstün TV'yi keşfedin

Yüksek hızlı HDMI™ kablosu ve Ethernet
Cihazlar arasında 4x1080p+'ya kadar çözünürlükte yüksek kaliteli Ses/Video iletimi için 24 
karat altın kaplama konektörlü bu kabloya güvenebilirsiniz. Ultra Esneklik özelliği ve küçük 
konektörleri bu kablonun en küçük yerlere bile sığmasını sağlar.

Sinyal kaybına karșı koruma
• Bakır örgüyle güçlendirilmiș alüminyum koruyucu

Mükemmel görüntü/ses kalitesinin keyfini çıkarın
• 24 ayar altın kaplama konektörler sinyali iyileștirir

Uzun süreli kullanımın keyfini çıkarın
• Uzun süreli kullanım için koruyucu metal kaplama

Ulașılması zor alanlar için ideal
• Yer kazandıran ultra esnek kablo ve küçük konektörler
• TV ve duvar arasında minimum boșluk (28 mm) gerekli

HDMI Özellikleri
• 3D deneyimi
• Ses Dönüș Kanalı (ARC)



 Örgülü koruyucu
Bakır örgüyle güçlendirilmiș alüminyum koruyucu, 
sinyal kaybına ve parazite karșı koruma sağlar.

Metal kaplama
Metal kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. 
Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını 
sağlar.

3D deneyimi
Tüm 3D video formatlarını destekleyerek gerçek 3D 
ev sineması ve oyun deneyimi sunar.

Ses Dönüș Kanalı (ARC)
HDMI bağlantılı dahili tunerli bir TV'nin surround ses 
sistemine dijital ses verileri göndermesine olanak 
sağlayarak ayrı bir ses kablosu kullanma ihtiyacını 
ortadan kaldırır.

24 ayar altın kaplama konektör
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en 
iyi sinyal kalitesini sağlar.

Ultra Esnek kablo
Erișilmesi zor alanlar için ideal. Benzersiz ultra esnek 
kablosu ve küçük konektörleri, erișilmesi zor 
cihazlara kolay bağlantı olanağı sunuyor.
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Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9 x 24 x 4,7 cm
• Net ağırlık: 0,075 kg
• Brüt ağırlık: 0,113 kg
• Dara ağırlığı: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 65549 5
• Raf yerleșimi tipi: Asılabilir
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 41 x 11 x 14 cm
• Net ağırlık: 0,3 kg
• Brüt ağırlık: 0,55 kg
• Dara ağırlığı: 0,25 kg
• GTIN: 1 87 12581 65549 2
• Ambalaj sayısı: 4
•
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