Philips
Cablu HDMI

5m
High speed

SWV3545

Suportă rezoluţii de până la 1080p
cu acest cablu High Speed HDMI™
Noul cablu High Speed HDMI™ oferă cele mai bune performanţe audio și video digitale
posibile cu rezoluţii de până la 1080p.
HDMI™ versiunea 1.3a
• Deep Color™
• Lossless Audio™
Delectaţi-vă cu imagini și sunet de o calitate mai bună
• Conectorii placaţi cu aur de 24 carate optimizează semnalul
• Un conductor de cupru de mare puritate pentru un transfer fiabil al semnalului
Protejează împotriva pierderii semnalului
• Ecranare din împletitură de cupru, întărită cu aluminiu
Instalare simplă
• Mâner ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară
• Plug and play pentru facilitarea utilizării

SWV3545/10

Cablu HDMI
5 m High speed

Specificaţii

Caracteristici principale produs

Dimensiuni
•
•
•
•
•

Greutate brută: 0,380 kg
Greutate proprie: 0,08 kg
Greutate netă: 0,300 kg
Lungime produs: 23 cm
Dimensiuni produs (L x Î): 140 x 55 mm

Cutie interioară
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30846 9
Cantitate: 2
Greutate brută: 1,330 kg
Greutate proprie: 0,570 kg
Greutate netă: 0,760 kg

• Lungime (cm): 23,2 cm
• Lăţime (cm): 14,2 cm
• Înălţime (cm): 11,2 cm

Cutie exterioară
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96122 6
Cantitate: 12
Greutate brută: 8 kg
Greutate proprie: 3,440 kg
Greutate netă: 4,560 kg
Lungime (cm): 55,5 cm
Lăţime (cm): 30,0 cm
Înălţime (cm): 26,5 cm

•

Deep Color™
Suportă adâncimi de culoare de 30 de biţi, 36 de biţi și
48 de biţi (RGB sau YCbCr), permiţând trecerea
televizoarelor HDTV de la milioane de culori la miliarde
de culori. Permite obţinerea unui contrast îmbunătăţit.
Elimină dungile de culoare de pe ecran pentru tranziţii
line de la un ton la altul și gradări subtile între culori.
Lossless Audio™
Suportă noile formate audio digitale comprimate fără
pierderi Dolby TrueHD și DTS-HD.
Conector acoperit cu aur de 24 de carate
Conectorii placaţi cu aur de 24 carate asigură cea mai
bună calitate a semnalului pentru toate componentele.
Cupru de puritate superioară
Acest conductor de cupru oferă o mai mare precizie la
transferul semnalului cu o rezistenţă minimă.
Ecranare din împletitură
Ecranarea din împletitură de cupru, întărită cu aluminiu
protejează împotriva pierderii semnalului și împiedică
producerea interferenţelor.
Plug and play
Caracteristica Plug and play oferă o instalare simplă a
componentelor fără instalări care necesită timp.
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