
 

 

Philips
Cabo HDMI

3 m
Ethernet

SWV4483S
TV HD e navegação na Web de qualidade

com HDMI™ de alta velocidade + Ethernet
Confie neste cabo HDMI™ para transmitir áudio e vídeo digital, com resoluções até 4x 
1080p+.

Funcionalidades HDMI
• HDMI Ethernet Channel (HEC)
• UHD 2160p
• Experiência 3D
• Audio Return Channel (ARC)

Desfrute de som e imagem de qualidade
• Degradação do sinal minimizada pelos conectores banhados a ouro

Protecção contra perda de sinal
• Protecção em cobre puro

Instalação fácil
• Pega ergonómica antideslizante para utilização fácil

Desfrute de durabilidade alargada
• Ficha moldada para ligações seguras
• Revestimento flexível em PVC



 HDMI Ethernet Channel (HEC)
Permite que aproveite ao máximo os seus 
dispositivos compatíveis com Ethernet através de 
um cabo HDMI.

UHD 2160p
Suporta resoluções de vídeo até UHD 2160p. Isto 
permite que a sua apresentação compita com os 
sistemas de cinema digitais utilizados em salas de 
cinema.

Experiência 3D
Suporta todos os formatos de vídeo 3D, permitindo 
aplicações jogos e de cinema em casa 3D.

Audio Return Channel (ARC)
Permite que um televisor ligado por HDMI com 
sintonizador incorporado envie dados áudio digitais 
para um sistema de áudio surround, eliminando a 
necessidade de um cabo áudio em separado.

Conectores banhados a ouro
Conectores de elevada qualidade que minimizam a 
perda do sinal.

Protecção em cobre puro
A protecção em cobre puro protege contra a perda 
de sinal.

Fáceis de segurar
Esta pega antideslizante torna a ligação dos seus 
componentes fácil e ergonomicamente confortável.

Ficha moldada
As fichas moldadas asseguram ligações seguras entre 
os componentes e oferecem durabilidade alargada.

Revestimento flexível em PVC
O revestimento flexível em PVC oferece protecção 
para o núcleo delicado do cabo. Proporciona ainda 
maior durabilidade e facilidade de instalação.
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Embalagem interior
• Peso bruto: 1,108 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

41,6 x 8,3 x 19,7 cm
• Peso líquido: 0,8 kg
• Tara: 0,308 kg
• EAN: 87 12581 60573 5
• Número de embalagens para o consumidor: 4

Embalagem exterior
• Peso bruto: 7,283 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

40,6 x 26,4 x 44,4 cm
• Peso líquido: 4,8 kg

• Tara: 2,483 kg
• EAN: 87 12581 60566 7
• Número de embalagens para o consumidor: 24

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

18 x 24 x 3,8 cm
• Peso bruto: 0,25 kg
• Peso líquido: 0,2 kg
• Tara: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 60364 9
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
•

Especificações
Cabo HDMI
3 m Ethernet
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