
 

 

Philips
Ultraplochý kábel HDMI

1,5 m
Vysokorýchlostný

SWV3432SF
Štíhly a pomaľovateľný, aby ľahko splynul s prostredím
Ultraplochý vysokorýchlostný kábel HDMI
Najlepšia voľba pre televízory HD upevnené na stenu. Vysokorýchlostný štandard HDMI 
zaručuje ten najdokonalejší zvukový a obrazový výkon s rozlíšením až 4 x 1080p+.

Splynie s interiérom vášho domova
• O 50 % tenší, aby ľahko splynul s prostredím
• Taký ohybný, že sa zmestí aj do úzkych rohov
• Povrch pomaľovateľný farbou interiéru

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

Vychutnajte si vynikajúcu kvalitu obrazu/zvuku
• 24-karátové pozlátené konektory optimalizujú signál
• Medený vodič s vysokou čistotou pre spoľahlivý prenos signálu
• Vysokokvalitný digitálny kábel pre vynikajúci prenos signálu

Jednoduchá inštalácia
• Protišmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie



 O 50 % tenší plochý dizajn
Ultraplochý kábel HDMI je o 50 % tenší ako bežné 
ploché káble HDMI, vďaka čomu je pri inštalácii 
veľmi nenápadný, či už na stene alebo pod 
kobercom.

Vojde sa aj do úzkych rohov
Ultraplochý kábel HDMI je tak výnimočne ohybný, že 
sa zmestí aj do najužších rohov miestnosti. Dá sa 
umiestniť naplocho na stenu – ideálny pre nástenné 
televízory.

Pomaľovateľný povrch
Vonkajší plášť kábla je pomaľovateľný bežnými 
maliarskymi farbami, aby ľahko splynul s prostredím 
vašej domácnosti.

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.

24-karátový pozlátený konektor
24-karátové pozlátené konektory zaisťujú najlepšiu 
kvalitu signálu pre vaše komponenty.

Meď s vysokou čistotou
Tento medený vodič zaisťuje vysokú presnosť 
prenosu signálu pri minimálnom odpore.

Jednoduché uchytenie
Toto protišmykové uchytenie zjednodušuje 
pripojenie vašich komponentov a robí ho 
ergonomicky komfortným.
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 18,2 x 24,2 x 3,9 cm
• Hmotnosť netto: 0 071 kg
• Hmotnosť brutto: 0,154 kg
• Hmotnosť obalu: 0,083 kg
• EAN: 87 12581 62366 1
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 20,6 x 19,4 x 27 cm
• Hmotnosť netto: 0,284 kg
• Hmotnosť brutto: 0,991 kg
• Hmotnosť obalu: 0,707 kg
• GTIN: 1 87 12581 62366 8
• Počet užívateľských balení: 4
•

Technické údaje
Ultraplochý kábel HDMI
1,5 m Vysokorýchlostný
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