
 

 

Philips
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Υψηλής ταχύτητας
Mini-pin

SWV4422H
Απολαύστε ποιοτική τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας
με αυτό το καλώδιο HDMI™ υψηλής ταχύτητας
Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε μία βιντεοκάμερα HD ή μια 
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σε HDTV, με αναλύσεις έως και 4x 1080p+.

Λειτουργίες HDMI
• UHD 2160p
• Εμπειρία 3D
• Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC)

Απολαύστε ποιοτική εικόνα και ήχο
• Ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης σήματος χάρη στις επίχρυσες υποδοχές

Προστατεύει κατά της απώλειας σήματος
• Θωράκιση γυμνού χαλκού

Εύκολη εγκατάσταση
• Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Χυτός ρευματολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις
• Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC



 UHD 2160p
Υποστηρίζει αναλύσεις βίντεο έως UHD 2160p. 
Αυτό επιτρέπει στην οθόνη σας να ανταγωνιστεί 
τα συστήματα Digital Cinema που 
χρησιμοποιούνται στους κινηματογράφους.

Εμπειρία 3D
Υποστηρίζει όλα τα φορμά βίντεο 3D, παρέχοντας 
πραγματικό Home Cinema 3D και εφαρμογές 
παιχνιδιών.

Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC)
Επιτρέπει σε μια συνδεδεμένη με HDMI 
τηλεόραση με ενσωματωμένο δέκτη να 
αποστέλλει δεδομένα ψηφιακού ήχου σε ένα 
σύστημα ήχου surround, εξαλείφοντας την ανάγκη 
για ξεχωριστό καλώδιο ήχου.

Επίχρυσες υποδοχές
Υποδοχές υψηλής ποιότητας για ελαχιστοποίηση 
απώλειας σήματος.

Θωράκιση γυμνού χαλκού
Η θωράκιση γυμνού χαλκού προστατεύει από 
απώλειες σήματος.

Εύκολη λαβή
Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση 
των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.

Χυτός ρευματολήπτης
Οι χυτοί ρευματολήπτες διασφαλίζουν τις 
σταθερές συνδέσεις μεταξύ των συσκευών και 
προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει 
προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, 
καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία 
εγκατάστασης.
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Εσωτερική συσκευασία
• Μεικτό βάρος: 0,446 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

39,1 x 5,7 x 10,1 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,24 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,206 κ.
• EAN: 87 12581 57686 8
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4

Εξωτερική συσκευασία
• Μεικτό βάρος: 3 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

40 x 18,7 x 22,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,44 κ.

• Καθαρό απόβαρο: 1,56 κ.
• EAN: 87 12581 57685 1
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9 x 24,1 x 2,55 εκ.
• Μεικτό βάρος: 0,09 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,06 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,03 κ.
• EAN: 87 12581 57684 4
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
•

Προδιαγραφές
Καλώδιο HDMI
1,5 μ. Υψηλής ταχύτητας, Mini-pin
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