
 

 

Philips
DVI-naar-HDMI-kabel

1,8 m
Zwart

SWX2125
Sluit uw HD-apparaten aan op een computer
DVI naar VGA
Geef computerbeelden weer op een flatscreen-TV. Full HD-video in 1080p-resolutie.

Geniet van superieure beeldkwaliteit
• Geproduceerd met kwalitatieve constructie

Verbeterde duurzaamheid
• Gegoten uiteinden voor verlengde duurzaamheid
• Rubberdrukvermindering
• Roestbestendige aansluitingen
• Flexibele PVC-aansluiting

Eenvoudige installatie
• Gegoten vleugelschroeven



 Kwalitatieve constructie
Bij een kwalitatieve constructie worden er alleen 
hoogwaardige materialen gebruikt om de 
duurzaamheid van de producten te verlengen.

Roestbestendige aansluitingen
Gecomprimeerd koper met 24-karaats vergulde 
aansluitingen zorgt voor een veilige en extreem 
duurzame aansluiting die de signaalkwaliteit 
optimaliseert en de beste beeld- en 
gegevensoverdracht biedt.

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 uiteinden
Gegoten uiteinden voorkomen dat de kabel gaat 
rafelen en verlengen de levensduur van uw kabel.

Gegoten vleugelschroeven
Draai de aansluitingen simpelweg met uw vingers. U 
hebt geen schroevendraaier of ander gereedschap 
nodig.

Rubberdrukvermindering
De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig 
maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel 
en de stekker.
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Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
• Binnendoos (L x B x H): 20,3 x 20 x 27 cm
• Brutogewicht: 1,356 kg
• Nettogewicht: 0,692 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,664 kg
• EAN: 87 12581 50629 2

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 12
• Omdoos (L x B x H): 61,6 x 21,6 x 29,5 cm
• Brutogewicht: 4,631 kg
• Nettogewicht: 2,076 kg

• Gewicht van de verpakking: 2,555 kg
• EAN: 87 12581 50628 5

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Blister
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

18,3 x 24,2 x 4,4 cm
• Brutogewicht: 0,26 kg
• Nettogewicht: 0,173 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,087 kg
• EAN: 87 12581 50627 8
•

Specificaties
DVI-naar-HDMI-kabel
1,8 m Zwart
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