
 

 

Philips
Cablu de conversie HDMI/
DVI

1,5 m

SWV6372
Bucuraţi-vă de experienţa vizuală perfectă

cu acest cablu video premium
Performanţe optime pentru toate componentele. Acest cablu de calitate oferă cea mai 
bună conexiune pentru transferul semnalelor video între componente.

Bucuraţi-vă de imagini de o calitate mai bună
• Conectorii placaţi cu aur de 24 carate optimizează semnalul
• Cupru fără oxigen 99,97% (OFC)
• High-bandwidth Digital Content Protection

Protejează împotriva pierderii semnalului
• Ecranare din aluminiu 100%
• Conductor din cupru fără oxigen, ideal pentru transferul semnalului
• Ecranare din plasă de cupru
• Dielectric de polietilenă spumă (FPE)

Instalare simplă
• Mâner ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară

Bucuraţi-vă de o rezistenţă sporită
• Înveliș de alamă durabil pentru o rezistenţă sporită
• Carcase super pliabile pentru o flexibilitate extraordinară
• Reducere considerabilă a uzurii metalului



 Conector acoperit cu aur de 24 de carate
Conectorii placaţi cu aur de 24 carate asigură cea mai 
bună calitate a semnalului pentru toate 
componentele.

Conductor solid OFC 99,97%
Cablul cu miez din cupru fără oxigen 99,97% (OFC) 
oferă o calitate optimă a semnalului.

Compatibil HDCP
Standardul HDCP (High-bandwidth Digital Content 
Protection) permite redarea conţinutului media 
protejat, cum ar fi filme și concerte. Acesta verifică 
semnalul pentru a preveni pirateria și permite numai 
afișarea copiilor legale.

Ecranare din aluminiu 100%
Acest strat protector din aluminiu împiedică 
producerea interferenţelor electromagnetice pentru 
a ameliora calitatea semnalului.

OFC de puritate superioară
Acest conductor din cupru fără oxigen oferă o 
precizie maximă pentru transferul semnalului cu o 
rezistenţă minimă.

Ecranare din plasă de cupru
Acest strat protector din cupru blochează 
interferenţele de radio-frecvenţă pentru a ameliora 
calitatea semnalului.

Dielectric FPE
Dielectricul de polietilenă spumă (FPE) este un 
material de izolare superior care protejează 
împotriva pierderii de semnal.

Mâner ușor
Acest mâner anti-alunecare facilitează conectarea 
componentelor și oferă confort ergonomic.

Înveliș de alamă durabil
Învelișul de alamă durabil protejează conexiunea 
internă a cablului. Acesta asigură rezistenţa și 
fiabilitatea conexiunii.

Carcase super pliabile
Carcasele super pliabile din PVC sunt rezistente la 
abraziune pentru a oferi o flexibilitate excelentă și 
protecţie împotriva uzurii zilnice.

Reducerea uzurii metalului
Conectorul alcătuit în totalitate din metal asigură o 
rezistenţă sporită, prevenind deteriorarea în timpul 
utilizării și instalării.
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Informaţii ambalaj
• Cantitate: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93479 4
• Greutate brută: 0,35 kg
• Greutate proprie: .01 kg
• Greutate netă: 0,34 kg
• Lungime: 273 mm
• Lăţime: 197 mm
• Înălţime: 89 mm

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94983 5
• Cantitate: 4
• Greutate brută: 1,37 kg
• Greutate proprie: .01 kg
• Greutate netă: 1.36 kg
• Lungime: 323 mm
• Lăţime: 300 mm
• Înălţime: 211 mm
•

Specificaţii
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