Philips
HDMI-/DVIkonverteringskabel

3,0 m
SWV6375

Njut av den ultimata bildupplevelsen
med den här förstklassiga videokabeln
Ge komponenterna optimala prestanda. Den här förstklassiga videokabeln ger den bästa
anslutningen för överföring av videosignaler mellan komponenter.
Bättre bildkvalitet
• 24-karats guldpläterade kontakter optimerar signalen
• 99,97 % OFC (Oxygen-Free Copper)
• High-bandwidth Digital Content Protection
Skyddar mot signalförlust
• Kopparflätad skärmning
• 100 % aluminiumskärmning
• OFC-ledare (Oxygen-Free Copper) för perfekt signalöverföring
Enkel installation
• Greppvänlig ergonomisk yta för enkel användning
• Enkel användning med plug-and-play
Utökad hållbarhet
• Kraftigt mässingshölje för ökad hållbarhet

SWV6375/10

HDMI-/DVI-konverteringskabel
3,0 m

Specifikationer

Produktfördelar

Förpackningsinformation
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvantitet: 1
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94902 6
Bruttovikt: 0,46 kg
Taravikt: 0,01 kg
Nettovikt: 0,45 kg
Längd: 273 mm
Bredd: 197 mm
Höjd: 89 mm

Inre kartong
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95397 9
Kvantitet: 2
Bruttovikt: 0,92 kg
Taravikt: 0,01 kg

•
•
•
•

Nettovikt: 0,91 kg
Längd: 282 mm
Bredd: 197 mm
Höjd: 175 mm

Yttre kartong
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95398 6
Kvantitet: 4
Bruttovikt: 1,83 kg
Taravikt: 0,01 kg
Nettovikt: 1,82 kg
Längd: 323 mm
Bredd: 300 mm
Höjd: 211 mm

•

24 karats guldpläterad kontakt
24-karats guldpläterade kontakter ger den högsta
signalkvaliteten för dina komponenter.
Gedigen 99,97 % OFC-kontakt
Kabelkärna i 99,97 % OFC (Oxygen-Free Copper) ger
optimal signalkvalitet.
HDCP-kompatibel
Med HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
kan du spela upp skyddat innehåll som filmer och
konserter. Signalen kontrolleras så att endast lagliga
kopior (d.v.s. inga piratkopior) kan visas.
Kopparflätad skärmning
Det här skyddande kopparlagret blockerar
radiofrekvensstörningar för förbättrad signalkvalitet.
100 % aluminiumskärmning
Det här skyddande aluminiumlagret skyddar mot
elektromagnetiska störningar för förbättrad
signalkvalitet.
Enkelt grepp
Det halkfria greppet gör det enkelt och ergonomiskt
bekvämt att ansluta komponenterna.
Plug and play
Plug-and-play gör det enkelt att installera komponenter
utan tidskrävande installationer.
Kraftigt mässingshölje
Det kraftiga mässingshöljet skyddar kabelns interna
anslutning. Det garanterar att anslutningen är hållbar
och tillförlitlig.
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