
 

 

Philips
HDMI/DVI-conversiekabel

3,0 m

SWV6375
De ultieme kijkervaring

met deze eersteklas videokabel
Haal het beste uit uw componenten. Deze eersteklas videokabel biedt een optimale 
verbinding voor het overbrengen van videosignalen tussen componenten.

Geniet van superieure beeldkwaliteit
• 24-karaats vergulde aansluitingen voor een optimaal signaal
• 99,97% zuurstofvrij koper (OFC)
• High-bandwidth Digital Content Protection

Beschermt tegen signaalverlies
• Gevlochten koperen bescherming
• 100% aluminium bescherming
• Zuurstofvrije koperen conductor voor perfecte signaaloverdracht

Eenvoudige installatie
• Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak
• Plug & Play voor gebruiksgemak

Verbeterde duurzaamheid
• Koperen omhulsel voor intensief gebruik en verlengde duurzaamheid



 24-karaats vergulde aansluiting
24-karaats vergulde aansluitingen voor de beste 
signaalkwaliteit van uw componenten.

Solide 99,97% OFC conductor
99,97% zuurstofvrije koperen (OFC) kabelkern voor 
een optimale signaalkwaliteit.

Voldoet aan HDCP
Met High-bandwidth Digital Content Protection 
(HDCP) kunt u beveiligde mediacontent afspelen, 
zoals films en concerten. HDCP controleert het 
signaal en voorkomt plagiaat door alleen legale 
exemplaren van de content weer te geven.

Gevlochten koperen bescherming
De beschermende koperlaag blokkeert storingen in 
radiofrequenties voor een verbeterde 
signaalkwaliteit.

100% aluminium bescherming
Deze beschermende, aluminium laag beschermt 
tegen elektromagnetische storingen voor een 
verbeterde signaalkwaliteit.

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

Plug & Play
Dankzij Plug & Play kunt u de componenten 
eenvoudig en snel installeren.

Koperen omhulsel voor intensief gebruik
Het koperen omhulsel voor intensief gebruik 
beschermt de interne verbinding van de kabel en 
zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid van 
de verbinding.
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Kenmerken
• Gewicht van de verpakking: 0,01 kg •
Gegevens van de verpakking
• Hoeveelheid: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94902 6
• Brutogewicht: 0,46 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,01 kg
• Nettogewicht: 0,45 kg
• Lengte: 273 mm
• Breedte: 197 mm
• Hoogte: 89 mm

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95397 9
• Hoeveelheid: 2
• Brutogewicht: 0,92 kg

• Nettogewicht: 0,91 kg
• Lengte: 282 mm
• Breedte: 197 mm
• Hoogte: 175 mm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95398 6
• Hoeveelheid: 4
• Brutogewicht: 1,83 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,01 kg
• Nettogewicht: 1,82 kg
• Lengte: 323 mm
• Breedte: 300 mm
• Hoogte: 211 mm
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