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Vychutnejte si z počítače HD zvuk i video

Vysokorychlostní rozhraní HDMI
Sledujte online videa z počítače na HDTV s rozlišením více než 1080p.

Vlastnosti rozhraní HDMI
• Předčí rozlišení videa 4x 1080p
• 3D zážitek
• Zpětný audio kanál (ARC)

Vychutnejte si zvýšenou odolnost
• Konektory odolné proti korozi
• Pružný plášť z PVC
• Lisované koncovky pro větší odolnost
• Pryžová ochrana proti namáhání



 Předčí rozlišení 4x 1080p
Podporuje rozlišení videa 4x1080p a vyšší. Díky 
tomu může displej konkurovat digitálním systémům 
používaným v kinosálech.

3D zážitek
Podporuje všechny 3D videoformáty, díky čemuž si 
lze vychutnat skutečné 3D zážitky z domácího kina a 
her.

Zpětný audio kanál (ARC)
Umožňuje televizorům, vybaveným digitálním 
tunerem a propojeným přes HDMI, zasílat digitální 
audiodata do zvukového systému bez potřeby audio 
kabelu.

Konektory odolné proti korozi
Konektory z lisované mosazi, galvanicky pokovené 
24k zlatem, vytvářejí bezpečné a mimořádně odolné 
spojení, které optimalizuje kvalitu signálu a poskytuje 
nejlepší přenos obrazu a dat.

Pružný plášť z PVC
Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu 
ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje 
instalaci.

Lisované koncovky
Lisované koncovky zabraňují roztřepení a prodlužují 
životnost kabelu.
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Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 4
• Vnitřní obal (D x Š x V): 18,4 x 10,8 x 25,7 cm
• Hrubá hmotnost: 0,695 kg
• Čistá hmotnost: 0,368 kg
• Hmotnost obalu: 0,327 kg
• EAN: 87 12581 50595 0

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 12
• Vnější obal (D x Š x V): 34 x 19,7 x 28,2 cm
• Hrubá hmotnost: 2,428 kg

• Čistá hmotnost: 1,104 kg
• Hmotnost obalu: 1,324 kg
• EAN: 87 12581 50594 3

Rozměry balení
• Typ balení: Plastikový obal
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 9 x 24,2 x 3,9 cm
• Hrubá hmotnost: 0,134 kg
• Čistá hmotnost: 0,092 kg
• Hmotnost obalu: 0,042 kg
• EAN: 87 12581 49385 1
•

Specifikace
Kabel HDMI
1,8 m Černá 
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