
 

 

Philips
Cabo de conversão HDMI/
DVI

3 m

SWV6375
Desfrute da última novidade em imagem

com este cabo de vídeo topo de gama
Aumente o desempenho dos seus componentes ao máximo. Este cabo de vídeo topo 
de gama proporciona a melhor ligação para transferir sinais de vídeo entre componentes.

Desfrute de melhor qualidade de imagem
• Os conectores banhados a ouro de 24 quilates optimizam o sinal
• Condutor sólido em cobre 99,97% livre de oxigénio (OFC)
• Protecção de Conteúdos Digitais de Banda Larga

Protecção contra perda de sinal
• Protecção entrançada em cobre
• Protecção 100% em alumínio
• Condutor de cobre isento de oxigénio para transferência ideal de sinal

Instalação fácil
• Pega ergonómica antideslizante para utilização fácil
• Plug and play para utilização fácil

Desfrute de durabilidade alargada
• Protecção forte em bronze para durabilidade alargada



 Conector banhado a ouro de 24 quilates
Os conectores banhados a ouro de 24 quilates 
asseguram a melhor qualidade de sinal para os seus 
componentes.

Condutor sólido 99,97% OFC
O condutor sólido em cobre 99,97% livre de 
oxigénio proporciona uma óptima qualidade de sinal.

Compatível com HDCP
A Protecção de Conteúdos Digitais de Banda Larga 
(HDCP) permite-lhe reproduzir conteúdos 
multimédia protegidos como filmes e concertos. Esta 
tecnologia verifica o sinal para evitar pirataria, 
permitindo que apenas sejam reproduzidas cópias 
legais de conteúdos .

Protecção entrançada em cobre
Esta camada protectora em cobre bloqueia a 
interferência por frequência de rádio, para uma 
melhor qualidade do sinal.

Protecção 100% em alumínio
Esta camada protectora em alumínio protege contra 
interferência electromagnética, para uma melhor 
qualidade do sinal.

Fáceis de segurar
Esta pega antideslizante torna a ligação dos seus 
componentes fácil e ergonomicamente confortável.

Plug and play
O Plug and play proporciona uma instalação fácil de 
componentes sem demorar muito tempo.

Protecção forte em bronze
A protecção forte em bronze protege a ligação 
interna do cabo. Garante a durabilidade e fiabilidade 
da sua ligação.
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Destaques
• Tara: 0,01 kg •
Dados da embalagem
• Quantidade: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94902 6
• Peso bruto: .46 kg
• Tara: 0,01 kg
• Peso líquido: 0,45 kg
• Comprimento: 273 mm
• Largura: 197 mm
• Altura: 89 mm

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95397 9
• Quantidade: 2
• Peso bruto: 0,92 kg

• Peso líquido: .91 kg
• Comprimento: 282 mm
• Largura: 197 mm
• Altura: 175 mm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95398 6
• Quantidade: 4
• Peso bruto: 1,83 kg
• Tara: 0,01 kg
• Peso líquido: 1.82 kg
• Comprimento: 323 mm
• Largura: 300 mm
• Altura: 211 mm
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