
 

 

Philips
Cablu HDMI cu Ethernet

5 m
High speed
Ethernet

SWV2434W
Asiguraţi-vă o conexiune fiabilă

Cablu Ethernet HDMI™ de mare viteză
Acest cablu HDMI permite transferul semnalului audio/video între componente.

Caracteristici HDMI
• UHD 2160p (4K)
• Experienţă 3D
• Audio Return Channel (ARC)

Bucuraţi-vă de o bună calitate video și audio
• Conectori placaţi cu nichel pentru fiabilitatea contactelor

Instalare simplă
• Mâner ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară

Bucuraţi-vă de o rezistenţă sporită
• Carcasă flexibilă din PVC

Ecologic
• Construcţie ecologică fără plumb



 UHD 2160p (4K)
Compatibilitate cu rezoluţie video de până la 4K sau 
UHD 2160p. Ceea ce permite afișajului tău să 
rivalizeze cu sistemele Digital Cinema utilizate în 
cinematografe.

Experienţă 3D
Acceptă toate formatele video 3D, permiţând 
aplicaţii reale 3D de home theater și jocuri.

Audio Return Channel (ARC)
Permite unui televizor conectat la HDMI cu tuner 
încorporat să trimită date audio digitale unui sistem 
audio surround, eliminând necesitatea unui cablu 
audio separat.

Conectori placaţi cu nichel
Conectorii placaţi cu nichel stabilesc un contact sigur 
între cablu și conector, asigurând fiabilitatea 
conexiunii.

Mâner ușor
Acest mâner anti-alunecare facilitează conectarea 
componentelor și oferă confort ergonomic.

Carcasă flexibilă din PVC
Carcasa flexibilă din PVC oferă protecţie interiorului 
delicat al cablului. De asemenea, oferă o rezistenţă 
sporită și facilitează instalarea.

Construcţie fără plumb
Construcţie fără plumb din materiale ecologice.
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Informaţii ambalaj
• Cantitate: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34520 4
• Greutate brută: 0,42 kg
• Greutate proprie: 0,04 kg
• Greutate netă: 0,38 kg
• Lungime: 235 mm
• Lăţime: 195 mm
• Înălţime: 56 mm

Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34525 9
• Cantitate: 4
• Greutate brută: 1,96 kg
• Greutate proprie: 0,44 kg

• Greutate netă: 1,52 kg
• Lungime: 255 mm
• Lăţime: 255 mm
• Înălţime: 217 mm

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34528 0
• Cantitate: 12
• Greutate brută: 6,720 kg
• Greutate proprie: 2,16 kg
• Greutate netă: 4,56 kg
• Lungime: 665 mm
• Înălţime: 283 mm
• Lăţime (cm): 275 cm
•

Specificaţii
Cablu HDMI cu Ethernet
5 m High speed, Ethernet
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