
 

 

Philips
Cabo DisplayPort

1,8 m

SWX2142N
Desfrute dos seus vídeos em Full HD

com este cabo DisplayPort
Transfere vídeo HD do seu computador para qualquer HDTV ou monitor. Tudo em 
resolução Full HD 1080p.

Funcionalidades de DisplayPort
• Permite suporte de Full HD 3D
• Compatível com sinais Blu-ray de 1080p
• Frequência de actualização de 120 Hz
• Alta velocidade de 10,8 Gbps

Vai de encontro às suas necessidades de ligação específicas
• Capacidade única de ligação directa de monitores (DDM)
• Compatível com PC e Mac

Instalação fácil
• Plug & Play para uma instalação mais fácil
• Fecho sem protuberâncias para ligações seguras



 Suporte de Full HD 3D
Permite várias transmissões de imagens 
estereoscópicas além do Full HD para uma nitidez de 
imagem fascinante em monitores e HDTV 3D.

Compatível com sinais Blu-ray de 1080p
Obtenha uma qualidade de imagem brilhante através 
da resolução quádrupla Full HD (4000 x 2000) em 
dispositivos Blu-ray de 1080p.

Frequência de actualização de 120 Hz
A frequência de actualização efectiva de 120 Hz 
proporciona um canal de dados de alta velocidade 
para um sinal de imagem fiável e preciso.

Alta velocidade de 10,8 Gbps
10,8 Gbps para suportar mil milhões de pixéis de 
cores vibrantes.

Monitor de ligação directa (DDM)
Capacidade única de ligação directa de monitores 
(DDM) permite um desempenho superior em 
monitores ultra-finos.

Fecho para ligações seguras
O fecho sem protuberâncias evita que o cabo seja 
desligado acidentalmente. Basta premir o botão de 
abertura do fecho no conector para retirar o cabo 
do seu dispositivo com DP.

Compatível com PC e Mac
O cabo USB 2.0 funcionará tanto com computadores 
PC como Mac.

Plug & Play
O Plug & Play permite-lhe instalar e adicionar um 
novo componente e colocá-lo em funcionamento 
sem ter de efectuar qualquer instalação ou análise 
técnica complicada.
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Dimensões da embalagem
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,6 x 21,1 x 4 cm
• Peso bruto: 0,154 kg
• Peso líquido: 0,119 kg
• Tara: 0,035 kg
• EAN: 87 12581 58400 9

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• Peso bruto: 0,752 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

19,7 x 11,4 x 22,7 cm
• Peso líquido: 0,476 kg
• Tara: 0,276 kg
• EAN: 87 12581 58402 3

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 12
• Peso bruto: 2,597 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

35,8 x 21 x 26,6 cm
• Peso líquido: 1,428 kg
• Tara: 1,169 kg
• EAN: 87 12581 58401 6
•

Especificações
Cabo DisplayPort
1,8 m  
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