
 

 

Philips
Kabel HDMI s Ethernetem

1,8 m
Vysoká rychlost

SWV5401H
Objevte TV s vysokým rozlišením

Vysokorychlostní kabel HDMI™ s Ethernetem
Na tento kabel HDMI™ se můžete spolehnout při přenosu digitálních audio 
a videosignálů mezi komponenty s rozlišením až 4x 1080p+.

Vychutnejte si kvalitní zvuk
• Díky pozlaceným konektorům je minimalizováno zhoršování signálu

Vychutnejte si dobrou kvalitu zvuku a obrazu
• Kvalitní náhradní kabel pro potřeby základního připojení

Snadná instalace
• Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání

Vychutnejte si zvýšenou odolnost
• Pružný plášť z PVC

Vlastnosti rozhraní HDMI
• 3D zážitek
• UHD 2160p (4K)
• Zpětný audio kanál (ARC)
• Plynulý obraz se 30 snímky za sekundu, 30Hz videosignál



 Pružný plášť z PVC
Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu 
ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje 
instalaci.

3D zážitek
Podporuje všechny 3D videoformáty, díky čemuž si 
lze vychutnat skutečné 3D zážitky z domácího kina a 
her.

UHD 2160p (4K)
Podporuje rozlišení videa až 4K nebo 2160p UHD. 
Díky tomu může displej konkurovat digitálním 
systémům používaným v kinosálech.

Zpětný audio kanál (ARC)
Umožňuje televizorům, vybaveným digitálním 
tunerem a propojeným přes HDMI, zasílat digitální 
audiodata do zvukového systému bez potřeby audio 
kabelu.

30 snímků za sekundu
Posaďte se a vychutnejte si vynikající obraz videa se 
30 snímky za sekundu. Výsledkem je plynulejší 
zážitek ze sledování televizoru.
SWV5401H/10

Přednosti
Datum vydání 2022-04-24

Verze: 5.0.11

12 NC: 8670 000 99665
EAN: 08 71258 16754 48

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Rozměry balení
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 23,5 x 18,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,085 kg
• Čistá hmotnost: 0,08 kg
• Hmotnost obalu: 0,005 kg
• Typ umístění poličky: Zavěšení
• EAN: 87 12581 67544 8

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 12
• Hrubá hmotnost: 1,16 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 23 x 20 x 12 cm
• Čistá hmotnost: 0,96 kg
• Hmotnost obalu: 0,20 kg
• GTIN: 1 87 12581 67544 5
•

Specifikace
Kabel HDMI s Ethernetem
1,8 m Vysoká rychlost
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