
 

 

Philips
HDMI-kabel

1,8 m
Zwart

SWX2126
Geniet van HD-audio en -video vanaf uw computer
HDMI met hoge snelheid
Bekijk onlinevideo vanaf een computer op een HDTV in hogere resoluties dan 1080p.

HDMI-functies
• Videoresolutie van meer dan 4x1080p
• Geschikt voor 3D
• Audio Return Channel (ARC)

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



 Resolutie van meer dan 4x1080p
Ondersteunt videoresoluties van 4x1080p en nog 
meer. Uw scherm benadert daardoor de digitale 
cinemasystemen van de bioscoop.

Geschikt voor 3D
Ondersteunt alle 3D-videoformaten, dus geschikt 
voor echte 3D-toepassingen voor home cinema en 
games.

Audio Return Channel (ARC)
Ondersteunt de verzending van digitale 
audiogegevens naar een audiosysteem met Surround 
Sound door een TV met ingebouwde tuner en 
HDMI-verbinding. U hebt dus geen afzonderlijke 
audiokabel meer nodig.

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.
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Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
• Binnendoos (L x B x H): 18,4 x 10,8 x 25,7 cm
• Brutogewicht: 0,695 kg
• Nettogewicht: 0,368 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,327 kg
• EAN: 87 12581 50595 0

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 12
• Omdoos (L x B x H): 34 x 19,7 x 28,2 cm
• Brutogewicht: 2,428 kg
• Nettogewicht: 1,104 kg

• Gewicht van de verpakking: 1,324 kg
• EAN: 87 12581 50594 3

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

9 x 24,2 x 3,9 cm
• Brutogewicht: 0,134 kg
• Nettogewicht: 0,092 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,042 kg
• EAN: 87 12581 49385 1
•

Specificaties
HDMI-kabel
1,8 m Zwart
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