
 

 

Philips
DisplayPort кабел

1,8 м

SWX2142N
Наслаждавайте се на видео с Full HD

с този DisplayPort кабел
Прехвърля HD видео от компютъра към HDTV или монитор. За да гледате всичко 
с разделителна способност Full HD 1080p.

Характеристики на DisplayPort
• Осигурява поддръжка на Full HD 3D
• Поддържа 1080p Blu-ray сигнали
• 120 Hz скорост на обновяване
• Скорост 10,8 Gbps

Посреща специфичните ви нужди за свързване
• Уникални възможности на DDM монитора
• Съвместим с компютри PC и Mac

Лесно инсталиране
• Plug & Play за по-лесно инсталиране
• Удобен палец за сигурни връзки



 Поддръжка на Full HD 3D
Позволява предаването на множество потоци от 
стереоскопични изображения, осигурявайки 
повече от Full HD за удивителна яснота на 
картината на 3D HD телевизори и монитори.

Поддържа 1080p Blu-ray сигнали
Получавате възхитително качество на картината 
чрез четворна Full HD (4k x 2k) разделителна 
способност (QFHD) за 1080p Blu-ray устройства.

120 Hz скорост на обновяване
Действителната скорост на обновяване 120 Hz 
осигурява високоскоростен пренос на данни за 
надежден и чист видео сигнал.

Скорост 10,8 Gbps
10,8 Gbps за поддръжка на милиарди пиксели за 
реалистични цветове.

DDM (Direct Drive Monitor) монитор
Уникалните възможности на DDM мониторите 
осигуряват превъзходни работни показатели на 
ултратънките монитори.

Палец за сигурни връзки
Удобният палец предпазва кабела от случайно 
изключване. Просто натиснете бутона за 
освобождаване на палеца върху конектора, за да 
откачите кабела от вашето устройство с 
DisplayPort.

Съвместим с компютри PC и Mac
Кабелът USB 2.0 ще работи както с PC, така и с 
Mac компютри.

Plug & Play
Plug & Play ви дава възможност да инсталирате 
или добавите нов компонент и той да проработи, 
без да трябва да изпълнявате сложна 
инсталационна процедура или технически анализ.
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Габарити на опаковката
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,6 x 21,1 x 4 см
• Бруто тегло: 0,154 кг
• Нето тегло: 0,119 кг
• Тегло на опаковката: 0,035 кг
• EAN: 87 12581 58400 9

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 4
• Бруто тегло: 0,752 кг

• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 
19,7 x 11,4 x 22,7 см

• Нето тегло: 0,476 кг
• Тегло на опаковката: 0,276 кг
• EAN: 87 12581 58402 3

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 12
• Бруто тегло: 2,597 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 35,8 x 21 x 26,6 см
• Нето тегло: 1,428 кг
• Тегло на опаковката: 1,169 кг
• EAN: 87 12581 58401 6
•
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