
 

 

Philips
HDMI-kábel Ethernettel

3,0 m-es
High speed
Ethernet

SWV4433S
Fedezze fel a minőségi nagyfelbontású TV élményét
Nagy sebességű HDMI™ kábel Ethernettel
A HDMI™ kábel akár 4x 1080p+ felbontású digitális audio- és videojelek továbbítását is 
lehetővé teszi.

HDMI funkciók
• UHD 2160p (4K)
• 3D élmény
• Audió visszirányú csatorna (ARC)

Élvezze a minőségi látványt és hangzást
• Arannyal bevont csatlakozók – minimális jelcsökkenés

Jelveszteség elleni védelem
• Tiszta rézburkolat

Könnyű beállítás
• Csúszásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít

Nagyobb tartósság
• A műanyag-burkolatú dugó biztos csatlakozást tesz lehetővé
• Rugalmas PVC-burkolat



 UHD 2160p (4K)
A videofelbontást 4K-ig vagy UHD 2160p-ig 
támogatja. Ennek köszönhetően a képernyő a 
mozikban használatos Digital Cinema rendszerek 
minőségével is felveszi a versenyt.

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

Audió 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.

Arannyal bevont csatlakozók
A jelveszteséget minimálisra csökkentő, kiváló 
minőségű csatlakozók

Tiszta rézburkolat
A tiszta rézburkolat védelmet nyújt a jelvesztéssel 
szemben.

Kényelmes markolat
A csúszásmentes, ergonomikusan kialakított fogási 
felületnek köszönhetően a berendezések könnyen, 
kényelmesen csatlakoztathatók egymáshoz.

Műanyag csatlakozódugó
A tartós, műanyagból öntött dugó garantálja a 
berendezések biztos csatlakoztatását.

Rugalmas PVC-burkolat
A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az 
egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül 
megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot 
biztosít.
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Belső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 0,91 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

41,8 x 8,5 x 19,6 cm
• Nettó tömeg: 0,58 kg
• Táratömeg: 0,33 kg
• EAN: 87 12581 51700 7
• Fogyasztói csomagolások száma: 4

Külső karton
• Bruttó tömeg: 6,25 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

43,2 x 26,7 x 41,8 cm
• Nettó tömeg: 3,48 kg

• Táratömeg: 2,77 kg
• EAN: 87 12581 51696 3
• Fogyasztói csomagolások száma: 24

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

18 x 24 x 3,7 cm
• Bruttó tömeg: 0,199 kg
• Nettó tömeg: 0,145 kg
• Táratömeg: 0,054 kg
• EAN: 87 12581 51692 5
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Bliszter
• Polcra helyezési mód: Függesztés
•
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