
 

 

Philips
Adaptador

HDMI™ de alta velocidade

Dobrável

SWV3460S
Experimente uma televisão de alta definição superior
com este adaptador HDMI dobrável
Simplifique as instalações de cabos HDMI. O adaptador dobra até 180 graus e é ideal 
para utilizar em espaços apertados. Concebido para comprimentos do cabo HDMI até 9 
metros.

Desfrute de melhor qualidade de imagem/som
• Os conectores banhados a ouro de 24 quilates optimizam o sinal

Desfrute de liberdade de posicionamento
• Design compacto e elegante que se adapta a qualquer local

Amigo do ambiente
• Construção sem chumbo, amiga do ambiente



 Conector banhado a ouro de 24 quilates
Os conectores banhados a ouro de 24 quilates 
asseguram a melhor qualidade de sinal para os seus 
componentes.

Dimensões reduzidas
Este design compacto e elegante encaixa 
praticamente em qualquer local - atrás do televisor, 
em mobiliário para sistemas de entretenimento ou 
na divisão ao lado.

Construção sem chumbo
Construção sem chumbo, com materiais amigos do 
ambiente.
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Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

8,9 x 11,4 x 2,8 cm
• Peso líquido: 0,012 kg
• Peso bruto: 0,027 kg
• Tara: 0,015 kg
• EAN: 87 12581 49511 4
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

15,0 x 11,4 x 13,0 cm
• Peso líquido: 0,048 kg
• Peso bruto: 0,238 kg
• Tara: 0,190 kg
• EAN: 87 12581 49512 1
• Número de embalagens para o consumidor: 4
•

Especificações
Adaptador
HDMI™ de alta velocidade Dobrável 
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