
 

 

Philips
Ultraplochý kabel HDMI

1,5 m
Vysoká rychlost

SWV3432SF
Tenký a obarvitelný kabel snadno splyne s pozadím
Ultraplochý vysokorychlostní kabel HDMI
Nejlepší volba pro televizory HD TV umisťované na stěnu. Vysokorychlostní kabel HDMI 
poskytuje nejlepší možný digitální zvukový a obrazový výkon s rozlišením až 4x 1 080p+.

Splyne s pozadím v interiéru vaší domácnosti.
• O 50 % tenčí pro co nejskrytější instalaci
• Je dostatečně ohebný, aby se vešel i do ostrých rohů
• Povrch s možností nátěru pro splynutí s interiérem

Vlastnosti rozhraní HDMI
• UHD 2160p
• 3D zážitek
• Zpětný audio kanál (ARC)

Užijte si skvělou kvalitu obrazu a zvuku
• 24karátové pozlacené konektory optimalizují přechod signálu
• Vodiče z vysoce čisté mědi zajišťují spolehlivost přenosu signálu
• Vysoce kvalitní digitální kabel pro skvělý přenos signálu

Snadná instalace
• Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání



 O 50 % tenčí, plochý design
Ultraplochý kabel HDMI je o 50 % tenčí než běžné 
ploché kabely HDMI. Díky tomu je nejvhodnější 
alternativou pro opravdu skrytou instalaci na zdech 
a pod koberci v domácnosti.

Vejde se i do ostrých rohů
Ultraplochý kabel HDMI je mimořádně ohebný, a to 
i v těch nejostřejších rozích. Proto je ideální pro 
použití s televizory HD TV umísťovanými na stěnu, 
kde bude nenápadně splývat se stěnou.

Povrch s možností nátěru
Vnější pouzdro kabelu lze natřít běžnými barvami 
pro domácí použití, takže dokonale splyne 
s interiérem vašeho domova.

UHD 2160p
Podporuje rozlišení videa až 2160p UHD. Díky tomu 
může displej konkurovat digitálním systémům 
používaným v kinosálech.

3D zážitek
Podporuje všechny 3D videoformáty, díky čemuž si 
lze vychutnat skutečné 3D zážitky z domácího kina a 
her.

Zpětný audio kanál (ARC)
Umožňuje televizorům, vybaveným digitálním 
tunerem a propojeným přes HDMI, zasílat digitální 
audiodata do zvukového systému bez potřeby audio 
kabelu.

24karátový pozlacený konektor
24karátové pozlacené konektory zajišťují 
komponentům nejlepší kvalitu signálu.

Vysoce čistá měď
Takový měděný vodič zajišťuje při přenosu signálu 
vysokou přesnost a minimální odpor.

Snadné uchopení
Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování 
komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.
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Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 18,2 x 24,2 x 3,9 cm
• Čistá hmotnost: 0,071 kg
• Hrubá hmotnost: 0,154 kg
• Hmotnost obalu: 0,083 kg
• EAN: 87 12581 62366 1
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Typ umístění poličky: Obojí

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 20,6 x 19,4 x 27 cm
• Čistá hmotnost: 0,284 kg
• Hrubá hmotnost: 0,991 kg
• Hmotnost obalu: 0,707 kg
• GTIN: 1 87 12581 62366 8
• Počet spotřebitelských balení: 4
•

Specifikace
Ultraplochý kabel HDMI
1,5 m Vysoká rychlost
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