
 

 

Philips
Καλώδιο HDMI

1,5 μ.
Υψηλής ταχύτητας Εξαιρετικά 
εύκαμπτο

SWV4492S
Απολαύστε ποιοτική τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας
Εξαιρετικά εύκαμπτο καλώδιο HDMI™
Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων ήχου/βίντεο υψηλής 

ποιότητας μεταξύ συσκευών, με αναλύσεις έως 4x1080p+, χάρη στα βύσματα με επιχρύσωση 24 

καρατίων. Με εξαιρετικά μεγάλη ευκαμψία και βύσματα μικρού μεγέθους, είναι κατάλληλο ακόμα 

και για τους πιο περιορισμένους χώρους.

Εύκολη εγκατάσταση
• Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Χυτός ρευματολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις

Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία
• Εξαιρετικά εύκαμπτο καλώδιο και μικρές υποδοχές που εξοικονομούν χώρο
• Απαιτείται ελάχιστο κενό (28 χιλ.) μεταξύ τηλεόρασης και τοίχου

Απολαύστε καλύτερη, πιο φωτεινή εικόνα
• Ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης σήματος χάρη στις επίχρυσες υποδοχές

Λειτουργίες HDMI
• Εμπειρία 3D
• Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC)



 Χυτός ρευματολήπτης
Οι χυτοί ρευματολήπτες διασφαλίζουν τις 
σταθερές συνδέσεις μεταξύ των συσκευών και 
προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Εύκολη λαβή
Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση 
των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.

Επίχρυσες υποδοχές
Υποδοχές υψηλής ποιότητας για ελαχιστοποίηση 
απώλειας σήματος.

Εμπειρία 3D
Υποστηρίζει όλα τα φορμά βίντεο 3D, παρέχοντας 
πραγματικό Home Cinema 3D και εφαρμογές 
παιχνιδιών.

Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC)
Επιτρέπει σε μια συνδεδεμένη με HDMI 
τηλεόραση με ενσωματωμένο δέκτη να 
αποστέλλει δεδομένα ψηφιακού ήχου σε ένα 
σύστημα ήχου surround, εξαλείφοντας την ανάγκη 
για ξεχωριστό καλώδιο ήχου.

Εξαιρετικά εύκαμπτο καλώδιο
Η ιδανική λύση για τα δύσκολα σημεία: με το 
μοναδικό, εξαιρετικά ευέλικτο καλώδιο και τις 
μικρές υποδοχές, μπορεί να συνδεθεί εύκολα σε 
δυσπρόσιτες συσκευές.
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