
 

 

Philips
Cablu HDMI

8K 60 Hz
48 Gbps
3 m

SWV9130
Cablu HDMI® de foarte mare viteză

Imagine 8K 60 Hz cu HDR dinamic
Cablul certificat HDMI Premium asigură o rezoluţie Ultra HD 8K la 60 cps. Compatibilitatea cu 
Enhanced Audio Return Channel acceptă până la 192 kHz la o rezoluţie de 24 de biţi. Lăţimea de 
bandă de 48 Gbps asigură transmisia video 8K HDR şi sunet Dolby Atmos necomprimat.

Design pentru cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului
• Conductor din cupru pur AWG 28 pentru cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului.
• Transfer de date de foarte mare viteză, de 48 Gbps
• 60 Hz cu HDR dinamic
• enhanced Audio Return Channel (eARC)
• Conectori placaţi cu aur pentru o conexiune fiabilă.
• UHD 4320p (8K)

Caracteristici HDMI
• Experienţă 3D
• 60 de cadre pe secundă
• Rezoluţie 8K (7680 x 4320)
• Carcasă metalică cu cablu împletit



 60 Hz cu HDR dinamic
Imagini la 60 de cadre pe secundă, cu HDR dinamic 
pentru a oferi cel mai bun contrast și cele mai bune 
detalii.

Conectori placaţi cu aur
Conectori placaţi cu aur pentru o conexiune fiabilă.

Conductor din cupru pur AWG 28
Utilizarea unor materiale de calitate – conductor din 
cupru pur AWG 28 pentru a asigura cea mai bună 
conexiune, cu minimum de date pierdute.

Experienţă 3D
Acceptă toate formatele video 3D, permiţând 
aplicaţii reale 3D de home theater și jocuri.

enhanced Audio Return Channel
Acceptă cele mai recente formate audio cu rată mare 
de biţi de până la 192 kHz, pe 24 de biţi.

Rezoluţie 8K
Acceptă o rezoluţie video de până la 8K (7680 x 
4320) pentru a oferi cea mai bună calitate a imaginii 
și o experienţă de joc supremă.
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Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 23 x 23 x 5 cm
• Greutate netă: 0,3 kg
• Greutate brută: 0,4 kg
• Greutate proprie: 0,1 kg
• EAN: 48 95229 12196 6
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 70 x 25 x 25 cm
• Greutate brută: 6,05 kg

• Număr de ambalaje: 12
• GTIN: 1 48 95229 12196 3
• Greutate proprie: 2,45 kg
• Greutate netă: 3,6 kg

Cutie interioară
• GTIN: 2 48 95229 12196 0
• Număr de ambalaje: 4
• Greutate brută: 1,85 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 31 x 11 x 21 cm
• Greutate netă: 1,2 kg
• Greutate proprie: 0,65 kg
•

Specificaţii
Cablu HDMI
8K 60 Hz 48 Gbps, 3 m
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