
 

 

Philips
HDMI kablosu

1,5 m
Yüksek hızlı

SWV3432W
1080p'ye kadar çözünürlükleri destekler

bu yüksek hızlı HDMI 1.3a kablo ile
Bileşenler arasında ses sinyallerinin aktarımı için daha iyi bir bağlantıya geçin.

Sinyal kaybına karșı koruma
• Bakır örgüyle güçlendirilmiș alüminyum koruyucu

Mükemmel görüntü/ses kalitesinin keyfini çıkarın
• 24 ayar altın kaplama konektörler sinyali iyileștirir
• Güvenilir sinyal aktarımı için yüksek saflıkta bakır

Kolay kurulum
• Kullanım kolaylığı için tak ve çalıștır özelliği

Uzun süreli kullanımın keyfini çıkarın
• Esnek PVC kılıf
• Kauçuk gerinim önleyici
• Uzun süreli kullanım için koruyucu metal kaplama

HDMI™ sürüm 1.3a
• Deep Color™
• Lossless Audio™



 Esnek PVC Kılıf
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. 
Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

Kauçuk gerinim önleyici
Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiș arasında güvenli 
ama esnek bir bağlantı sağlar.

Örgülü koruyucu
Bakır örgüyle güçlendirilmiș alüminyum koruyucu, 
sinyal kaybına ve parazite karșı koruma sağlar.

Tak ve Çalıștır
Tak ve çalıștır özelliği, bileșenlerin zaman alan 
yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini 
sağlar.

Metal kaplama
Metal kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. 
Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını 
sağlar.

24 ayar altın kaplama konektör
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en 
iyi sinyal kalitesini sağlar.

Yüksek saflıkta bakır
Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum 
dirençle yüksek oranda doğruluk sağlar.

Deep Color™
HDTV'lerin milyonlarca renkten milyarlarca renge 
çıkmasını sağlayarak, 30 bit, 36 bit ve 48 bit (RGB ya 
da YCbCr) renk derinliklerini destekler. Artırılmıș 
kontrast oranı sağlar. Yumușak ton geçișleri ve 
renkler arası küçük geçișler için ekranda görülen 
renk șeritlerini ortadan kaldırır.

Lossless Audio™
Kayıpsız sıkıștırılmıș yeni dijital ses formatları Dolby 
TrueHD ve DTS-HD'yi destekler.
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Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,3 x 28,2 x 2,6 cm
• Net ağırlık: 0,117 kg
• Brüt ağırlık: 0,167 kg
• Dara ağırlığı: 0,05 kg
• EAN: 87 12581 39325 0
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 14,6 x 11,4 x 30,7 cm
• Net ağırlık: 0,468 kg
• Brüt ağırlık: 0,884 kg
• Dara ağırlığı: 0,416 kg
• EAN: 87 12581 39740 1
• Ambalaj sayısı: 4
•
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