
 

 

Philips
HDMI kábel Ethernettel, 
High speed Ethernet

3 m-es
High speed
Ethernet

SWV3493S
Fedezze fel a lenyűgöző nagyfelbontású TV-t
Nagy sebességű HDMI™ kábel Ethernettel
Ettől a kábeltől függően a készülékek közötti kiváló minőségű digitális audio- és videojel átvitele 
akár 4x 1080p+ felbontásig lehetséges, az aranybevonatú csatlakozóknak köszönhetően. 
Különlegesen rugalmas kábelének és kis csatlakozóinak köszönhetően a legkisebb helyen is elfér.

Jelveszteség elleni védelem
• Rézfonattal megerősített alumínium árnyékolás

Élvezze a kiváló kép- és hangminőséget
• A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók optimális jelátvitelt biztosítanak

Nagyobb tartósság
• Tartós kivitel a fémhüvely jóvoltából

Nehezen hozzáférhető helyekhez ideális
• Helytakarékos, különlegesen rugalmas kábel és kisméretű csatlakozók
• Szükséges minimális távolság (28 mm) a TV-készülék és a fal között

HDMI funkciók
• 3D élmény
• Audio visszirányú csatorna (ARC)



 Fonott árnyékolás
A rézfonattal megerősített alumínium védőburkolat 
védelmet nyújt a jelvesztéssel és az interferenciával 
szemben.

Fémhüvely
A kábelbelsőt tartós, megbízható csatlakozást 
biztosító fémhüvely óvja.

3D élmény
Támogat minden 3D videoformátumot, így biztosítva 
a valódi 3D házimozi és játék alkalmazásokat.

Audio visszirányú csatorna (ARC)
Lehetővé teszi a HDMI csatlakoztatású, beépített 
hangolóegységgel rendelkező TV-nek, hogy digitális 
audioadatokat küldhessen a surround audiorendszer 
számára külön audiokábel használata nélkül.

24 karátos arannyal bevont csatlakozó
A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók a legjobb 
minőségű jelátvitelt biztosítják.

Különlegesen rugalmas kábel
Nehezen hozzáférhető helyekhez ideális. 
Egyedülállóan rugalmas kábelének és kis 
csatlakozóinak köszönhetően könnyen 
csatlakoztatható nehezen hozzáférhető 
készülékekhez is.
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Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9 x 24 x 4,7 cm
• Nettó tömeg: 0,128 kg
• Bruttó tömeg: 0,168 kg
• Táratömeg: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 65550 1
• Polcra helyezési mód: Akasztó
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 41 x 11 x 14 cm
• Nettó tömeg: 0,512 kg
• Bruttó tömeg: 0,77 kg
• Táratömeg: 0,258 kg
• GTIN: 1 87 12581 65550 8
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
•

Műszaki adatok
HDMI kábel Ethernettel, High speed Ethernet
3 m-es High speed, Ethernet
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