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SWV3454S
Изпитайте превъзходната телевизия с висока детайлност
с плоския високоскоростен HDMI™ кабел
Изпитайте превъзходната телевизия с висока детайлност. Плоският кабел за 
високоскоростен HDMI™ осигурява възможно най-доброто възпроизвеждане на 
цифрово видео и аудио с разделителни способности до 4x 1080p+.

HDMI функции
• 3D изживяване
• UHD 2160p
• Канал за връщане на аудио (ARC)

Насладете се на превъзходното качество на картината/звука
• 24-каратови позлатени съединители оптимизират сигнала
• Проводник от мед с висока чистота за надеждно пренасяне на сигнала

Предпазва от загуби в сигнала
• Оплетка от мед, усилена с алуминиева екранировка

Възползвайте се от по-дългия период на експлоатация
• Предпазен метален корпус за по-дълга експлоатация
• Гъвкава PVC изолация

Плосък и тънък дизайн, отговарящ на всеки интериор
• Плосък дизайн за по-лесно и дискретно инсталиране



 UHD 2160p
Поддържа видео с разделителна способност до 
UHD 2160p. Това позволява на дисплея ви да се 
конкурира със системите за цифрово кино, 
използвани в киносалоните.

3D изживяване
Поддържа всички 3D видео формати, което дава 
възможност за истинско триизмерно домашно 
кино и игри.

Канал за връщане на аудио (ARC)
Позволява на свързан посредством HDMI 
телевизор с вграден тунер да изпраща цифрови 
аудио данни на система за съраунд звук, като така 
се премахва нуждата от отделен аудио кабел.

Съединител с 24-каратово златно 
покритие
24-каратови позлатени съединители осигуряват 
най-доброто качество на сигнала за вашите 
компоненти.

Метален корпус
Предпазният метален корпус предпазва 
вътрешната връзка в кабела. Той осигурява 
дълготрайност и надеждност на връзката.

Мед с висока чистота
Този меден проводник осигурява висока точност 
на предаване на сигнала при минимално 
съпротивление.

Оплетка
Оплетката от мед, усилена с алуминиева 
екранировка, предпазва от загуби в сигнала и 
смущения.

Гъвкава PVC изолация
Гъвкавата PVC изолация предпазва нежната 
сърцевина на кабела. Тя също допринася за 
удължената експлоатация и лекота при 
инсталиране.

Плосък дизайн
Удобният плосък дизайн предоставя лесно и 
дискретно инсталиране. Лесно пасва до стени и в 
ъгли.
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Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

11,4 x 21,6 x 26,9 см
• Нето тегло: 0,264 кг
• Бруто тегло: 0,305 кг
• Тегло на опаковката: 0,041 кг
• EAN: 87 12581 62266 4
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Начин на поставяне: И двете

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 21,6 x 11,4 x 26,9 см
• Нето тегло: 1,056 кг
• Бруто тегло: 1,444 кг
• Тегло на опаковката: 0,388 кг
• GTIN: 1 87 12581 62266 1
• Брой потребителски опаковки: 4
•
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