
 

 

Philips
Kabel HDMI

8K 60 Hz
48 Gb/s
1,5 m

SWV9015
8K 60 Hz/ 4K 120 Hz s režimem Dynamic HDR
Vychutnejte si mimořádný zážitek ze hry
Kabel HDMI2.1; Zažijte rozlišení Ultra HD 8K při 60 sn./s spolu s 12bitovým dynamickým barevným 

rozhraním. Dynamický systém HDR zajišťuje ten nejlepší obraz, který je i při rychlé akci ostrý jako břitva. 

Vylepšená podpora zpětného zvukového kanálu až 192 kHz v 24bitovém rozlišení.

Provedení pro nejlepší kvalitu obrazu a zvuku
• UHD 4320p (8K)
• Čistě měděný vodič 28 AWG pro nejlepší kvalitu obrazu a zvuku.
• Mimořádně rychlý přenos dat 48 Gb/s
• 60 Hz s dynamickým režimem HDR
• rozšířený Audio Return Channel (eARC)
• Pozlacené konektory pro zajištění spolehlivého kontaktu.

Vlastnosti rozhraní HDMI
• Kompatibilní s variabilní obnovovací frekvencí (VRR)
• Kompatibilní s automatickým režimem nízké latence (ALLM)
• 3D zážitek
• Snímky za sekundu – 60 Hz



 UHD 4320p (8K)
Podporuje rozlišení videa až 8K UHD 4320p 
a poskytuje dokonalou kvalitu obrazu a herního 
zážitku.

Pozlacené konektory
Pozlacené konektory pro zajištění spolehlivého 
kontaktu.

Čistě měděný vodič 28 AWG
Použití kvalitního materiálu – čistě měděný vodič 
28 AWG pro zajištění nejlepšího spojení s minimální 
ztrátou dat.

Mimořádně vysoká rychlost 48 Gb/s
Velká kapacita šířky pásma 48 Gb/s pro zajištění 
mimořádně vysoké rychlosti přenosu dat. Vylepšete 
obraz a herní zážitek.

Automatický režim nízké latence 
(ALLM)
Kompatibilní s automatickým režimem nízké latence 
(ALLM) – umožňuje televizoru automaticky přepínat 
na specifický herní režim, jakmile detekuje hru.

Variabilní obnovovací frekvence (VRR)
Kompatibilní s variabilní obnovovací frekvencí 
(VRR) – umožňuje obrazovce upravit, jak často 
obnoví obraz, aby došlo k přizpůsobení obnovovací 
frekvenci konzole nebo PC. Pro plynulé sledování.

Snímky za sekundu – 60 Hz
Vynikající zážitek ze sledování a hraní her 
s maximálním frekvencí 60 snímků za sekundu.

3D zážitek
Podporuje všechny 3D videoformáty, díky čemuž si 
lze vychutnat skutečné 3D zážitky z domácího kina a 
her.
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Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 23 x 5 x 23 cm
• Čistá hmotnost: 0,4 kg
• Hrubá hmotnost: 0,475 kg
• Hmotnost obalu: 0,075 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Krabice
• Typ umístění poličky: Pokládání
• EAN: 48 95229 12144 7

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 65 x 26 x 25 cm
• Hrubá hmotnost: 7,1 kg

• Počet spotřebitelských balení: 12
• GTIN: 1 48 95229 12144 4
• Hmotnost obalu: 2,3 kg
• Čistá hmotnost: 4,8 kg

Vnitřní krabice
• GTIN: 2 48 95229 12144 1
• Počet spotřebitelských balení: 4
• Hrubá hmotnost: 2.1 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 24 x 24 x 21 cm
• Čistá hmotnost: 1,6 kg
• Hmotnost obalu: 0,5 kg
•

Specifikace
Kabel HDMI
8K 60 Hz 48 Gb/s, 1,5 m

http://www.philips.com

