
 

 

Philips
HDMI-kabel

1 m
Højhastigheds

SED4145
Understøtter opløsninger på op til 1080p

med dette højhastigheds-HDMI™-kabel
Nyt højhastigheds-HDMI™-kabel leverer den bedst mulige digitale ydelse mht. lyd og 
billede med opløsninger på op til 1080p.

Beskytter mod tab af signal
• Kobberbelagt, forstærket aluminiumsafskærmning

Få bedre billed- og lydkvalitet
• 24 karat forgyldte stik giver det optimale signal
• Kobberleder med høj renhed, som giver pålidelig signaloverførsel

Nem installation
• Skridsikkert ergonomisk greb, som giver større brugervenlighed
• Plug and play giver nem brug

HDMI™ version 1.3a
• Deep Color™
• Lossless Audio™



 Belagt afskærmning
Kobberbelagt, forstærket aluminiumsafskærmning 
beskytter mod tab af signal og mod interferens.

Plug and Play
Plug and play giver nem installation af komponenter 
uden tidsrøvende installationer.

24 karat forgyldt stik
24 karat forgyldte stik sikrer den bedste 
signalkvalitet for dine komponenter.

Kobber med høj renhed
Denne kobberleder giver den højeste nøjagtighed 
ved signaloverførsel med minimal modstand.

Deep Color™
Understøtter 30-bit, 36-bit og 48-bit (RGB eller 
YCbCr) farvedybde og gør det dermed muligt for 
HDTV'er at gå fra millioner til milliarder af farver. 
Aktiverer øget kontrastforhold. Eliminerer 
farvestriber på skærmen, hvilket medfører jævne, 
fine og gradvise overgange mellem farvetoner.

Lossless Audio™
Understøtter de nye komprimerede tabsfri digitale 
lydformater Dolby TrueHD og DTS-HD.
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Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 8,9 x 24,1 x 4,3 cm
• Bruttovægt: 0,153 kg
• Nettovægt: 0,112 kg
• Taravægt: 0,041 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• EAN: 87 12581 51515 7

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,088 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 25,1 x 13,0 x 26,9 cm
• Nettovægt: 0,560 kg

• Taravægt: 0,528 kg
• Antal forbrugeremballager: 5
• EAN: 87 12581 51516 4

Indvendig emballage
• EAN: 87 12581 52797 6
• Bruttovægt: 0,910 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

23,9 x 11,7 x 19,6 cm
• Nettovægt: 0,560 kg
• Antal forbrugeremballager: 5
• Taravægt: 0,350 kg
•
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