
 

 

Philips
DisplayPort kábel

1,8 m-es

SWX2142N
Élvezze videóit Full HD minőségben

ezen DisplayPort kábel használatával
HD videó átvitele számítógépéről egy HDTV-re vagy monitorra. Mindezt Full HD 1080p 
felbontásban.

A DisplayPort jellemzői
• Full HD 3D támogatást tesz lehetővé
• 1080p Blu-ray jelek
• 120 Hz-es frissítési sebesség
• 10,8 GB/s sebesség

Megfelel az egyedi csatlakoztatási követelményeknek
• Egyedülálló direct drive monitor (DDM) képesség
• PC és Mac-kompatibilitás

Könnyű beállítás
• Plug & Play a könnyebb telepítéshez
• Biztonsági retesz a megbízható csatlakoztatáshoz



 Full HD 3D támogatás
Több sztereoszkóp képből álló adatfolyam, 
kiemelkedő képminőség, Full HD 3D HDTV és 
monitorok.

1080p Blu-ray jelek
Kiváló képminőség a négyszeres Full HD (4k x 2k) 
felbontásnak köszönhetően a 1080p Blu-ray 
készülékeken.

120 Hz-es frissítési sebesség
A valós 120 Hz-es frissítési sebesség a megbízható és 
pontos képjel érdekében nagysebességű 
adatcsatornát tesz lehetővé.

10,8 GB/s sebesség
10,8 GB/s - élénk színes pixelek milliárdjait támogatja

Direct drive monitor (DDM)
Az egyedülálló direct drive monitor (DDM) képesség 
kiemelkedő teljesítmény hoz ki az ultravékony 
monitorokból.

Retesz a megbízható csatlakoztatáshoz
A biztonsági retesz megakadályozza, hogy a kábel 
véletlenül szétkapcsolódjon. Egyszerűen oldja ki a 
retesz rögzítőgombját, és távolítsa el a kábelt a DP-
funkcióval rendelkező eszközből.

PC és Mac-kompatibilitás
Az USB 2.0 kábel mind PC, mind Mac számítógéppel 
használható.

Plug & Play
A „Plug & Play” segítségével anélkül telepíthető, 
szerelhető be és vehető használatba az új alkatrész, 
hogy bajlódni kellene bármilyen bonyolult telepítési 
folyamattal vagy technikai felméréssel.
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Méret csomagolással együtt
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,6 x 21,1 x 4 cm
• Bruttó tömeg: 0,154 kg
• Nettó tömeg: 0,119 kg
• Táratömeg: 0,035 kg
• EAN: 87 12581 58400 9

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
• Bruttó tömeg: 0,752 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

19,7 x 11,4 x 22,7 cm
• Nettó tömeg: 0,476 kg
• Táratömeg: 0,276 kg
• EAN: 87 12581 58402 3

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 12
• Bruttó tömeg: 2,597 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

35,8 x 21 x 26,6 cm
• Nettó tömeg: 1,428 kg
• Táratömeg: 1,169 kg
• EAN: 87 12581 58401 6
•
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