
 

 

Philips
HDMI-kabel

3 m
Fladt

SWV4437S
Oplev kvalitets-TV i High Definition

med fladt højhastigheds-HDMI™
Dette flade højhastigheds-HDMI™-kabel giver digital lyd og video med opløsning på op 
til 4x 1080p+.

Beskytter mod tab af signal
• Beskyttet af ren kobber

Nem installation
• Skridsikkert ergonomisk greb, som giver større brugervenlighed

Øget holdbarhed
• Støbte stik, som giver sikre tilslutninger
• Fleksibel PVC-kappe

Nyd kvalitetsbillede og -lyd
• Signalforringelse minimeres med forgyldte stik

HDMI-funktioner
• 3D-oplevelse
• Videoopløsning på over 4x1080p
• Audio Return Channel (ARC)



 Støbt stik
Støbte stik garanterer sikre tilslutninger mellem 
komponenterne og giver øget holdbarhed.

Fleksibel PVC-kappe
Fleksibel PVC-kappe giver beskyttelse af den 
følsomme kabelkerne. Det giver også udvidet 
holdbarhed og nem installation.

Beskyttet af ren kobber
Den rene kobberbeskyttelse sikrer mod signaltab.

Easy Grip
Dette skridsikre greb gør det nemt og ergonomisk 
bekvemt at tilslutte dine komponenter.

Forgyldte stik
Stik af høj kvalitet, som minimerer tab af signal.

3D-oplevelse
Understøtter alle 3D-videoformater, således at du 
kan afspille ægte 3D-hjemmebiograf- og 
spilmateriale.

Opløsning på over 4x1080p
Understøtter videoopløsninger på 4x1080p og 
derover. På den måde kan du konkurrere med 
digitale systemer, der kendes fra rigtige biografer.

Audio Return Channel (ARC)
Gør det muligt for et HDMI-tilsluttet TV med 
indbygget tuner at sende digitale lyddata til et 
surroundlydsystem og eliminerer behovet for et 
separat lydkabel.
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Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 18,0 x 23,9 x 3,8 cm
• Nettovægt: 0,256 kg
• Bruttovægt: 0,306 kg
• Taravægt: 0,050 kg
• EAN: 87 12581 56567 1
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 42,9 x 26,4 x 41,9 cm
• Nettovægt: 6,144 kg
• Bruttovægt: 8,930 kg

• Taravægt: 2,786 kg
• EAN: 87 12581 56568 8
• Antal forbrugeremballager: 24

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

41,7 x 8,4 x 19,8 cm
• Nettovægt: 1,024 kg
• Bruttovægt: 1,385 kg
• Taravægt: 0,361 kg
• EAN: 87 12581 57287 7
• Antal forbrugeremballager: 4
•
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