
 

 

Philips
Cabo HDMI

4K a 60 Hz
18 Gbps
5 m

SWV5650G
Desfrute de imagens em ultra-alta definição
4K Ultra HD de 60 Hz com Ethernet
Desfrute de uma resolução 4K Ultra HD a 60 fps. O HDMI de alta velocidade suporta 
um sistema de áudio completo de 32 canais com uma taxa de amostragem de até 1536 
kHz.

Concebido para garantir a melhor qualidade de imagem e som
• Fio de cobre puro de 30 AWG para a melhor qualidade de imagem e som.
• Conectores banhados a ouro para uma ligação fiável.

Funcionalidades HDMI
• UHD 2160p (4K)
• Experiência 3D
• Audio Return Channel (ARC)
• Transferência de dados a uma velocidade ultrarrápida de 18 Gbps
• 60 Hz (fotogramas por segundo)



 UHD 2160p (4K)
Suporta resoluções de vídeo até 4K ou UHD 2160p. 
Isto permite que a sua apresentação compita com os 
sistemas de cinema digitais utilizados em salas de 
cinema.

60 Hz (fotogramas por segundo)
Experiência superior de visualização e gaming com 
um máximo de 60 fotogramas por segundo.

Fio de cobre puro 30 AWG
Qualidade do material usado - fio de cobre puro de 
30 AWG para garantir a melhor ligação com perda 
mínima de dados.

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.
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Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

24 x 19,5 x 4 cm
• Peso líquido: 0,2 kg
• Peso bruto: 0,26 kg
• Tara: 0,06 kg
• EAN: 48 95229 11782 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,4 x 7,7 x 1,6 polegadas
• Peso bruto: 0,573 lb
• Peso líquido: 0,441 lb
• Tara: 0,132 lb

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

63,5 x 26 x 19 cm
• Peso bruto: 4,37 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 12

• GTIN: 1 48 95229 11782 9
• Tara: 1,97 kg
• Peso bruto: 9,634 lb
• Embalagem exterior (C x L x A): 

25,0 x 10,2 x 7,5 polegadas
• Peso líquido: 5,291 lb
• Peso líquido: 2,4 kg
• Tara: 4,343 lb

Embalagem interior
• GTIN: 2 48 95229 11782 6
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• Peso bruto: 2,844 lb
• Peso bruto: 1,29 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

9,4 x 7,9 x 6,7 polegadas
• Embalagem interior (C x L x A): 24 x 20 x 17 cm
• Peso líquido: 1,764 lb
• Peso líquido: 0,8 kg
• Tara: 0,49 kg
• Tara: 1,080 lb
•

Especificações
Cabo HDMI
4K a 60 Hz 18 Gbps, 5 m
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