
 

 

Philips
HDMI-kábel

1 m
nagy átviteli sebességű

SED4145
1080 p felbontásig használható

ezzel a nagy átviteli sebességű HDMI™-kábellel
Az új, nagy átviteli sebességű HDMI™ a lehető legjobb digitális audio- és 
videoteljesítményt nyújtja akár 1080p felbontás mellett is.

Jelveszteség elleni védelem
• Rézfonattal megerősített alumínium árnyékolás

Jobb kép- és hangminőség
• A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók optimális jelátvitelt biztosítanak
• Nagy tisztaságú réz a megbízható jelátvitel érdekében

Könnyű beállítás
• Csúszásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít
• Plug & Play a könnyű használat kedvéért

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



 Fonott árnyékolás
A rézfonattal megerősített alumínium védőburkolat 
védelmet nyújt a jelvesztéssel és az interferenciával 
szemben.

Plug & Play
A Plug & Play technika segítségével a berendezések 
könnyen, rövid idő alatt csatlakoztathatók 
egymáshoz.

24 karátos arannyal bevont csatlakozó
A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók a legjobb 
minőségű jelátvitelt biztosítják.

Nagy tisztaságú réz
A rézből készült, minimális ellenállású vezető nagy 
pontosságú jelátvitelt biztosít.

Deep Color™
Támogatja a 30, 36 és 48 bites (RGB / YCbCr) 
színmélységet, így a HDTV-készülékeken több millió 
helyett több milliárdnyi szín is megjeleníthető 
egyidejűleg. Még intenzívebb kontrasztarány. A 
színsávosodást kiküszöböli, hogy még finomabb 
legyen a színek és az árnyalatok közötti átmenet.

Lossless Audio™
Támogatja a Dolby TrueHD és a DTS-HD veszteség 
nélkül tömörített új digitális audioformátumokat.
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Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

8,9 x 24,1 x 4,3 cm
• Bruttó tömeg: 0,153 kg
• Nettó tömeg: 0,112 kg
• Önsúly: 0,041 kg
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
• EAN: 87 12581 51515 7

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 1,088 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

25,1 x 13,0 x 26,9 cm

• Nettó tömeg: 0,560 kg
• Önsúly: 0,528 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 5
• EAN: 87 12581 51516 4

Belső karton
• EAN: 87 12581 52797 6
• Bruttó tömeg: 0,910 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

23,9 x 11,7 x 19,6 cm
• Nettó tömeg: 0,560 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 5
• Önsúly: 0,350 kg
•

Műszaki adatok
HDMI-kábel
1 m nagy átviteli sebességű 
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