
kapa en överlägsen tittarupplevelse
S
med den

Upplev en n

Överlägsen 

Bättre
• Flert
• High

Bättre
• 24-k

Skydd
• 100 
• OFC
• Kop

Enkel
• Enke

Utöka
• Supe
 här ljud- och videokabeln

y bildnivå när du överför ljud- och videosignaler mellan komponenterna. 

konstruktion ger förbättrade bildprestanda.

 bildkvalitet
rådig utökar hållbarheten
-bandwidth Digital Content Protection

 ljudkvalitet
arats guldpläterade kontakter optimerar signalen

ar mot signalförlust
% aluminiumskärmning
-ledare (Oxygen-Free Copper) för perfekt signalöverföring

parflätad förstärkt aluminiumskärmning

 installation
l användning med plug-and-play

d hållbarhet
rböjliga höljen för enastående flexibilitet
 

Philips
HDMI-kabel

1,5 m

SWV5570



 

Förpackningsinformation
• Kvantitet: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93455 8
• Bruttovikt: 0 74 kg
• Taravikt: 0 13 kg
• Nettovikt: 0 61 kg
• Längd: 265 mm
• Bredd: 195 mm
• Höjd: 100 mm

Inre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97054 9
• Kvantitet: 2
• Bruttovikt: 1 82 kg
• Taravikt: 0,6 kg

• Nettovikt: 1 22 kg
• Längd: 280 mm
• Bredd: 175 mm
• Höjd: 210 mm

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97055 6
• Kvantitet: 4
• Bruttovikt: 4 31 kg
• Taravikt: 1 87 kg
• Nettovikt: 2 44 kg
• Längd: 370 mm
• Bredd: 300 mm
• Höjd: 230 mm
•

HDMI-kabel
1,5 m  
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