
 

 

Philips
HDMI kablosu

3,0 m
Yüksek hızlı

SWV4433H
Yüksek çözünürlüklü kaliteli TV'yi keşfedin

bu yüksek hızlı HDMI™ kablosu ile
4x 1080p+ çözünürlüklerle mükemmel dijital ses ve görüntü çıkışı için bu HDMI™ 
kabloya güvenin.

HDMI Özellikleri
• 4x1080p video çözünürlüğünün üzerinde
• 3D deneyimi
• Ses Dönüș Kanalı (ARC)

Kaliteli görüntü ve sesin keyfini çıkarın
• Altın kaplama konektörlerle sinyal bozulması en aza indirilir

Sinyal kaybına karșı koruma
• Saf bakır koruma

Kolay kurulum
• Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

Uzun süreli kullanımın keyfini çıkarın
• Güvenli bağlantılar için kalıplı fiș
• Esnek PVC kılıf



 4x1080p çözünürlüğün üzerinde
4x1080p ve üzeri video çözünürlüğünü destekler. Bu 
sayede sinemalarda kullanılan diğer marka Dijital 
Sinema sistemlerini görüntüleyebilirsiniz.

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.

Altın kaplama konektörler
Sinyal kaybını en aza indiren yüksek kaliteli 
konektörler.

Saf bakır koruma
Saf bakır koruma, sinyal kaybına karșı koruma sağlar.

Kolay tutuș
Bu kaymaz tutuș bileșenlerinizi kolay ve ergonomik 
açıdan rahat bir șekilde bağlamanızı sağlar.

Kalıplı fiș
Kalıplı fișler, bileșenler arasında güvenli bağlantı ve 
uzun süreli kullanım sağlar.

Esnek PVC Kılıf
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. 
Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.
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İç Karton
• Brüt ağırlık: 1,048 kg
• İç karton (L x G x Y): 24,8 x 9,8 x 16,8 cm
• Net ağırlık: 0,784 kg
• Dara ağırlığı: 0,264 kg
• EAN: 87 12581 57674 5
• Kutudaki paket sayısı: 4

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 6,799 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 31,1 x 26 x 36,1 cm
• Net ağırlık: 4,704 kg

• Dara ağırlığı: 2,095 kg
• EAN: 87 12581 57673 8
• Kutudaki paket sayısı: 24

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9 x 24,1 x 3,85 cm
• Brüt ağırlık: 0,23 kg
• Net ağırlık: 0,196 kg
• Dara ağırlığı: 0,034 kg
• EAN: 87 12581 57672 1
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Blister
•
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