
 

 

Philips
Cablu HDMI

1,5 m
Ethernet

SWV4482S
Televiziune HD şi navigare Web de calitate superioară
cu viteză ridicată HDMI™ + Ethernet
Viteza ridicată HDMI™ cu Ethernet asigură cele mai bune performanţe audio şi video 
digitale posibile cu rezoluţii de până la 4x 1080p+.

Caracteristici HDMI
• Canal HDMI Ethernet (HEC)
• UHD 2160p
• Experienţă 3D
• Audio Return Channel (ARC)

Bucuraţi-vă de imagine și sunet de calitate
• Degradarea semnalului este minimizată datorită conectorilor placaţi cu aur

Protejează împotriva pierderii semnalului
• Ecranare din cupru neizolat

Instalare simplă
• Mâner ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară

Bucuraţi-vă de o rezistenţă sporită
• Mufă turnată pentru conexiuni sigure
• Carcasă flexibilă din PVC



 Canal HDMI Ethernet (HEC)
Cablul HDMI vă permite să profitaţi la maxim de 
dispozitivele dvs. cu acces la Ethernet.

UHD 2160p
Compatibilitate cu rezoluţie video de până la UHD 
2160p. Acesta permite afișajului dvs. să rivalizeze cu 
sistemele Digital Cinema utilizate în cinematografe.

Experienţă 3D
Acceptă toate formatele video 3D, permiţând 
aplicaţii reale 3D de home theater și jocuri.

Audio Return Channel (ARC)
Permite unui televizor conectat la HDMI cu tuner 
încorporat să trimită date audio digitale unui sistem 
audio surround, eliminând necesitatea unui cablu 
audio separat.

Conectori placaţi cu aur
Conectori de înaltă calitate, care minimizează 
pierderea semnalului.

Ecranare din cupru neizolat
Ecranarea din cupru neizolat protejează împotriva 
pierderii semnalului.

Mâner ușor
Acest mâner anti-alunecare facilitează conectarea 
componentelor și oferă confort ergonomic.

Mufă turnată
Mufele turnate asigură conexiuni sigure între 
componente și oferă o rezistenţă sporită.

Carcasă flexibilă din PVC
Carcasa flexibilă din PVC oferă protecţie interiorului 
delicat al cablului. De asemenea, oferă o rezistenţă 
sporită și facilitează instalarea.
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Cutie interioară
• Greutate brută: 0,6 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 40,6 x 7,6 x 10,1 cm
• Greutate netă: 0,436 kg
• Greutate proprie: 0,164 kg
• EAN: 87 12581 60572 8
• Număr de ambalaje: 4

Cutie exterioară
• Greutate brută: 3,984 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 41,9 x 24,4 x 22,8 cm
• Greutate netă: 2,616 kg
• Greutate proprie: 1,368 kg

• EAN: 87 12581 60565 0
• Număr de ambalaje: 24

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

8,8 x 24 x 3,55 cm
• Greutate brută: 0,133 kg
• Greutate netă: 0,109 kg
• Greutate proprie: 0,024 kg
• EAN: 87 12581 60363 2
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
•

Specificaţii
Cablu HDMI
1,5 m Ethernet
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