
 

 

Philips
HDMI-kabel

1,5 m
High Speed
Zeer flexibel

SWV4492S
Geniet van High Definition TV van topkwaliteit
Zeer flexibele HDMI™-kabel
Met deze kabel met 24-karaats vergulde aansluitingen brengt u hoogwaardige digitale 
audio-/videosignalen met resoluties tot maar liefst 4x 1080p+ over tussen apparaten. 
Door de kleine aansluitingen past deze zeer flexibele kabel zelfs in de kleinste hoekjes.

Eenvoudige installatie
• Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

Verbeterde duurzaamheid
• Gegoten stekker voor veilige verbindingen

Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen
• Ruimtebesparende zeer flexibele kabel met kleine aansluitingen
• Minimale opening (28 mm) tussen TV en muur vereist

Geniet van beter, helderder beeld
• Signaalverzwakking is minimaal met vergulde aansluitingen

HDMI-functies
• Geschikt voor 3D
• Audio Return Channel (ARC)



 Gegoten stekker
De gegoten stekkers zorgen voor veilige 
verbindingen tussen componenten en verlengen de 
duurzaamheid.

Ligt gemakkelijk in de hand
Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten 
eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Vergulde aansluitingen
Hoogwaardige aansluitingen minimaliseren 
signaalverlies.

Geschikt voor 3D
Ondersteunt alle 3D-videoformaten, dus geschikt 
voor echte 3D-toepassingen voor home cinema en 
games.

Audio Return Channel (ARC)
Ondersteunt de verzending van digitale 
audiogegevens naar een audiosysteem met Surround 
Sound door een TV met ingebouwde tuner en 
HDMI-verbinding. U hebt dus geen afzonderlijke 
audiokabel meer nodig.

Zeer flexibele kabel
Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij de 
unieke, zeer flexibele kabel en kleine aansluitingen 
kunt u eenvoudig apparaten aansluiten op moeilijk 
bereikbare plaatsen.
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Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

8,8 x 24 x 3,6 cm
• Nettogewicht: 0,073 kg
• Brutogewicht: 0,0994 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0264 kg
• EAN: 87 12581 65548 8
• Type schap: Ophanging
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 42,5 x 30,5 x 10 cm

• Nettogewicht: 0,876 kg
• Brutogewicht: 1,78 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,904 kg
• GTIN: 1 87 12581 65548 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 12

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 40,5 x 9,5 x 8 cm
• Nettogewicht: 0,292 kg
• Brutogewicht: 0,5 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,208 kg
• GTIN: 2 87 12581 65548 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
•

Specificaties
HDMI-kabel
1,5 m High Speed, Zeer flexibel
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