
 

 

Philips
HDMI-kabel

0,75 m

SWV7431W
Verzeker u van een betrouwbare aansluiting
met deze HDMI-kabel
Deze kabel zorgt voor een betrouwbare HD-videoverbinding tussen componenten.

Uitstekende beeldkwaliteit
• Signaalverzwakking is minimaal met vergulde aansluitingen

Beschermt tegen signaalverlies
• Ongedekte koperen afscherming

Eenvoudige installatie
• Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak
• Plug & Play zorgt voor een eenvoudigere installatie

Verbeterde duurzaamheid
• Flexibele PVC-aansluiting
• Gegoten stekker voor veilige verbindingen
• Rubberdrukvermindering



 Ongedekte koperen afscherming
Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen 
signaalverlies.

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

Plug & Play
Met Plug & Play installeert u nieuwe componenten 
zonder technische analyses of complexe procedures 
te hoeven uitvoeren. Gewoon even aansluiten en het 
werkt!

Vergulde aansluitingen
Hoogwaardige aansluitingen minimaliseren 
signaalverlies.

Flexibele PVC-aansluiting
Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van 
de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde 
duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Gegoten stekker
De gegoten stekkers zorgen voor veilige 
verbindingen tussen componenten en verlengen de 
duurzaamheid.

Rubberdrukvermindering
De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig 
maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel 
en de stekker.
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Binnendoos
• Brutogewicht: 0,5724 kg
• Binnendoos (L x B x H): 24,8 x 10,5 x 17,8 cm
• Nettogewicht: 0,328 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,2444 kg
• EAN: 87 12581 47559 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 4

Omdoos
• Brutogewicht: 3,8 kg
• Omdoos (L x B x H): 34,3 x 26,7 x 38,1 cm
• Nettogewicht: 1,968 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,832 kg

• EAN: 87 12581 47558 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 23,7 x 4 cm
• Brutogewicht: 0,12 kg
• Nettogewicht: 0,082 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 46290 1
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
•

Specificaties
HDMI-kabel
0,75 m
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