
 

 

Philips
Startsett for HDTV

Skjermrens
med HDMI™-kabel på 1,8 m

SED7890
Koble til og beskytt HDTVen

med dette startsettet for HDTV
Du kan stole på at denne høyhastighets HDMI™-kabelen overfører digitale lyd-/videosignaler 
mellom komponenter med en oppløsning på opptil 4 x 1080p+. Bruk denne mikrofiberkluten 
og den spesielle rengjøringsgeleen for LCD/LED/plasma- og datamaskinskjermer.

Få en skinnende skjerm
• Stripefri rengjøringsgele for skinnende skjermer
• Lofri mikrofiberklut rengjør sikkert og nøye

HDMI-funksjoner
• Videooppløsning som overstiger 4 x 1080p
• 3D-opplevelse
• Audio Return Channel (ARC)

Nyt god bilde- og lydkvalitet
• Nikkelbelagte kontakter for pålitelig kontakt

Enkel installering
• Glisikkert ergonomisk håndtak for enkel bruk

Få utvidet holdbarhet
• Fleksibel PVC-kappe



 Stripefri rengjøringsgele
Få en skinnende skjerm med denne stripefrie 
rengjøringsgeleen, som ikke etterlater seg noen form 
for rester på skjermen.

Lofri mikrofiberklut
Rengjør skjermen på en sikker og nøye måte med 
denne lofrie mikrofiberkluten som er laget for å 
fjerne støv, skitt og fingeravtrykk uten å legge igjen 
noe.

Oppløsning som overskrider 4 x 1080p
Støtter videooppløsning på 4 x 1080p og mer. Dette 
gjør at skjermen din kan konkurrere med digitale 
kinoanlegg som brukes i store kinosaler.

3D-opplevelse
Støtter alle 3D-videoformater, noe som gir deg ekte 
3D-hjemmekino og -spilling.

Audio Return Channel (ARC)
Gjør at en HDMI-tilkoblet TV med innebygd tuner 
kan sende digitale lyddata til et surroundlydsystem. 
Du trenger dermed ikke noen egen lydkabel.

Nikkelbelagte kontakter
Nikkelbelagte kontakter oppretter en "ren" kontakt 
mellom kabelen og kontakten slik at tilkoblingen blir 
pålitelig.

Godt grep
Dette glisikre håndtaket gjør det enkelt og 
ergonomisk komfortabelt å koble til komponentene.

Fleksibel PVC-kappe
Fleksibel PVC-kappe gir beskyttelse til den skjøre 
kjernen i kabelen. Den gir også større holdbarhet og 
enkel installering.
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Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 17,3 x 23,2 x 6,5 cm
• Bruttovekt: 0,57 kg
• Nettovekt: 0,446 kg
• Taravekt: 0,124 kg
• EAN: 87 12581 55656 3
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong

Ytre eske
• Bruttovekt: 5,948 kg
• Yttereske (L x B x H): 35,6 x 24 x 34,1 cm
• Nettovekt: 4,46 kg
• Taravekt: 1,488 kg
• EAN: 87 12581 55746 1
• Antall emballasjer: 10
•

Spesifikasjoner
Startsett for HDTV
Skjermrens med HDMI™-kabel på 1,8 m 
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