
 

 

Philips
HDMI-kabel

• 3 m
• Højhastigheds
• Ultrafleksibelt

SWV2493S
Oplev High Definition-TV

Ultrafleksibelt HDMI™-kabel
Du kan have tillid til, at dette kabel overfører digitale lyd-/videosignaler mellem dine 
komponenter med en opløsning op til 4x1080p+. Med ultrafleksibilitet og små stik, der 
passer ind de mindste steder.

Nyd høj billed- og lydkvalitet
• Nikkelbelagte stik giver bedre kontakt

Nem installation
• Skridsikkert ergonomisk greb, som giver større brugervenlighed

Øget holdbarhed
• Støbte stik, som giver sikre tilslutninger

Ideelt til steder, der er svære at nå
• Pladsbesparende ultrafleksibelt kabel og små stik
• Minimumsmellemrum (28 mm) mellem TV og væg er påkrævet

HDMI-funktioner
• 3D-oplevelse
• Audio Return Channel (ARC)



 Easy Grip
Dette skridsikre greb gør det nemt og ergonomisk 
bekvemt at tilslutte dine komponenter.

3D-oplevelse
Understøtter alle 3D-videoformater, således at du 
kan afspille ægte 3D-hjemmebiograf- og 
spilmateriale.

Audio Return Channel (ARC)
Gør det muligt for et HDMI-tilsluttet TV med 
indbygget tuner at sende digitale lyddata til et 
surroundlydsystem og eliminerer behovet for et 
separat lydkabel.

Nikkelbelagte stik
De nikkelbelagte stik sikrer støjfri kontakt mellem 
kabel og stik, hvilket igen giver en bedre forbindelse.

Ultrafleksibelt kabel
Ideelt til vanskeligt tilgængelige steder. Det 
enestående ultrafleksible kabel og de små stik sikrer 
nem tilslutning til enheder på vanskeligt tilgængelige 
steder.
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Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 23,5 x 3,6 cm
• Nettovægt: 0,1282 kg
• Bruttovægt: 0,1522 kg
• Taravægt: 0,024 kg
• EAN: 87 12581 65547 1
• Type af hyldeplacering: Hængende
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 33 x 26,5 x 32 cm
• Nettovægt: 3,0768 kg

• Bruttovægt: 4,69 kg
• Taravægt: 1,6132 kg
• GTIN: 1 87 12581 65547 8
• Antal forbrugeremballager: 24

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

24,4 x 10,2 x 15 cm
• Nettovægt: 0,5128 kg
• Bruttovægt: 0,7 kg
• Taravægt: 0,1872 kg
• GTIN: 2 87 12581 65547 5
• Antal forbrugeremballager: 4
•

Specifikationer
HDMI-kabel
3 m Højhastigheds, Ultrafleksibelt
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