
 

 

Philips
Kábel HDMI

1,5 m
Vysokorýchlostný
Pravouhlá

SWV2422W
Vysokorýchlostný kábel HDMI™

s pravouhlými konektormi
Šetrí priestor vďaka 90° konektorom. Spoľahnite sa na tento kábel pri prenose digitálnych 
audio/video signálov medzi vašimi komponentmi v rozlíšení až 4 x 1080p+.

Funkcie HDMI
• UHD 2160p
• 3D zážitok
• Audio Return Channel (ARC)

Vychutnajte si dobrý obraz a kvalitný zvuk
• Poniklované konektory pre spoľahlivý kontakt
• Kvalitný náhradný kábel pre základné potreby pripojenia



 UHD 2160p
Podporuje rozlíšenie videa až do UHD 2160p. To 
umožňuje vašej obrazovke konkurovať digitálnym 
kino systémom, aké sa používajú v kinách.

3D zážitok
Podporuje všetky 3D formáty videa a umožňuje 
aplikácie skutočného 3D domáceho kina a hier.

Audio Return Channel (ARC)
Umožňuje televízoru pripojenému cez HDMI so 
vstavaným tunerom odosielať digitálne obrazové 
údaje do systému priestorového zvuku, preto nie je 
potrebné používať samostatný zvukový kábel.

Poniklované konektory
Poniklované konektory zabezpečujú čistý kontakt 
medzi káblom a konektorom pre spoľahlivé 
prepojenie.

Kvalitný náhradný kábel
Kvalitne vyrobený kábel poskytuje ostrý obraz a 
zvuk.
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 23,5 x 2,2 cm
• EAN: 87 12581 62257 2
• Hmotnosť brutto: 0,11 kg
• Hmotnosť netto: 0,08 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Hmotnosť obalu: 0,03 kg
• Typ balenia: Figurína
• Typ policového umiestnenia: Figurína

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 0,45 kg
• GTIN: 1 87 12581 62257 9
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 25,1 x 10,8 x 11 cm
• Hmotnosť netto: 0,32 kg
• Počet užívateľských balení: 4
• Hmotnosť obalu: 0,13 kg
•

Technické údaje
Kábel HDMI
1,5 m Vysokorýchlostný, Pravouhlá
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