
 

 

Philips
Ultratenký kabel HDMI

1,5 m
Vysoká rychlost

SWV3432ST
Velmi skladný, snadno přenosný

Ultratenký vysokorychlostní kabel HDMI
Představuje nejlepší volbu na cesty. Umožňuje připojení notebooků nebo netbooků 
k televizoru HD TV. Vysokorychlostní kabel HDMI poskytuje nejlepší možný digitální 
zvukový a obrazový výkon s rozlišením až 4x 1080p+.

Snadno přenosný s vaším mobilním zařízením
• O 50 % tenčí a lehčí než běžný kabel HDMI
• Ohebný kabel se snadno svine a zabírá málo místa
• Snadné ukládání a přenášení díky přiložené kabelové sponce

Užijte si skvělou kvalitu obrazu a zvuku
• 24karátové pozlacené konektory optimalizují přechod signálu
• Měděným opletením posílené hliníkové stínění
• Vodiče z vysoce čisté mědi zajišťují spolehlivost přenosu signálu

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

Snadná instalace
• Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání



 O 50 % tenčí a lehčí
Ultratenký kabel HDMI je o 50 % tenčí – a tedy i 
lehčí – než běžné kabely HDMI. Díky tomu můžete 
kabel snadno přenášet spolu s mobilním zařízením, 
k jehož připojení slouží.

Snadné svinutí
Ultratenký kabel HDMI je velmi ohebný, takže jej 
snadno svinete. Vzhledem k ohebnosti také zabírá 
mnohem méně místa a můžete ho bez potíží přibalit 
k mobilnímu zařízení, k jehož připojení slouží.

Kabelová sponka přiložena
K ultratenkému kabelu HDMI je přiložena kabelová 
sponka. Kabelová sponka usnadňuje svinutí, uložení i 
přenášení kabelu.

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.

Opletené stínění
Měděným opletením posílené hliníkové stínění chrání 
před interferencemi a ztrátou signálu.
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Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• Rozměry balení (Š x V x H): 18,2 x 24,2 x 3,9 cm
• Čistá hmotnost: 0,041 kg
• Hrubá hmotnost: 0,126 kg
• Hmotnost obalu: 0,085 kg
• EAN: 87 12581 62281 7
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 20,6 x 19,7 x 27 cm
• Čistá hmotnost: 0,164 kg
• Hrubá hmotnost: 0,881 kg
• Hmotnost obalu: 0,717 kg
• GTIN: 1 87 12581 62281 4
• Počet spotřebitelských balení: 4
•

Specifikace
Ultratenký kabel HDMI
1,5 m Vysoká rychlost
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