
 

 

Philips
Cablu HDMI cu Ethernet

1,5 m
High speed
Ethernet

SWV3432S
Experimentaţi televiziune superioară de înaltă definiţie
Cablu Ethernet HDMI™ de mare viteză
Experimentaţi televiziune superioară de înaltă definiţie. HDMI™ de înaltă viteză asigură 
cea mai bună performanţă audio şi video digitală posibilă cu rezoluţii de până la 4 x 
1080p+.

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

Delectaţi-vă cu imagini și sunet de o calitate superioară
• Conectorii placaţi cu aur de 24 carate optimizează semnalul
• Un conductor de cupru de mare puritate pentru un transfer fiabil al semnalului

Protejează împotriva pierderii semnalului
• Ecranare din împletitură de cupru, întărită cu aluminiu

Bucuraţi-vă de o rezistenţă sporită
• Înveliș protector de metal pentru o rezistenţă sporită
• Carcasă flexibilă din PVC

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



 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.

Conector acoperit cu aur de 24 de carate
Conectorii placaţi cu aur de 24 carate asigură cea mai 
bună calitate a semnalului pentru toate 
componentele.

Înveliș metalic
Învelișul de metal protejează conexiunea internă a 
cablului. Acesta asigură rezistenţa și fiabilitatea 
conexiunii.

Cupru de puritate superioară
Acest conductor de cupru oferă o mai mare precizie 
la transferul semnalului cu o rezistenţă minimă.

Ecranare din împletitură
Ecranarea din împletitură de cupru, întărită cu 
aluminiu protejează împotriva pierderii semnalului și 
împiedică producerea interferenţelor.

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.
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Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 8,9 x 24 x 4,3 cm
• Greutate netă: 0,13 kg
• Greutate brută: 0,165 kg
• Greutate proprie: 0,035 kg
• EAN: 87 12581 49501 5
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 21,9 x 11,7 x 26,9 cm
• Greutate netă: 0,52 kg
• Greutate brută: 0,88 kg
• Greutate proprie: 0,36 kg
• EAN: 87 12581 49502 2
• Număr de ambalaje: 4
•

Specificaţii
Cablu HDMI cu Ethernet
1,5 m High speed, Ethernet
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