
 

 

„Philips“
Itin plonas HDMI laidas
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didelio greičio
Mikrokontaktas

SWV3462ST
Lengva laikyti, patogu nešioti

Itin plonas didelės spartos mikro HDMI
Geriausias pasirinkimas norint nešiotis ir prijungti išmaniuosius telefonus ar planšetinius 
kompiuterius prie televizoriaus. Didelės spartos HDMI užtikrina geriausias skaitmeninio 
garso ir vaizdo savybes su iki 4 x 1 080 ir daugiau taškų siekiančia skiriamąja geba.

Neškitės kartu su nešiojamuoju įrenginiu
• 50 % plonesnis ir lengvesnis nei įprastinis HDMI laidas
• Lankstus, todėl lengvai sulankstomas ir užima nedaug vietos
• Lengva laikyti ir nešiotis, nes pridedamas laido laikiklis

HDMI funkcijos
• UHD 2160p
• 3D patirtis
• Garso grįžimo kanalas (ARC)

Mėgaukitės pranašesne vaizdo / garso kokybe
• 24 karatų paauksuotos jungtys optimizuoja signalą
• Didelio grynumo varis laidininkas patikimam signalo siuntimui
• Variu apsuktas sutvirtintas aliuminis

Paprastas sumontavimas
• Neslystanti ergonomiška rankenėlė lengvam naudojimui



 50 proc. plonesnis ir lengvesnis
Itin plonas HDMI laidas yra 50 proc. plonesnis ir 
lengvesnis nei įprasti HDMI laidai. Dėl to jį patogu 
nešiotis kartu su nešiojamuoju įrenginiu, su kuriuo 
laidą norite naudoti.

Lengvai sulankstomas
Itin plonas HDMI laidas yra labai lankstus, todėl jį 
lengva sulankstyti. Kadangi laidas yra lankstus, jis 
užima mažiau vietos ir jį yra patogiau supakuoti su 
prijungti skirtu nešiojamuoju prietaisu.

Pridedamas laido laikiklis
Itin plonas HDMI laidas supakuotas kartu su laido 
laikikliu. Naudojant šį laikiklį, laidą patogu sulankstyti, 
laikyti ir neštis su savimi.

UHD 2160p
Palaiko iki UHD 2160p skiriamąją gebą. Dėl to jūsų 
ekranas gali konkuruoti su „Digital Cinema“ 
sistemomis, naudojamomis kino teatruose.

3D patirtis
Palaiko visus 3D vaizdo formatus, leidžiančius tikro 
3D namų kino teatro ir žaidimų programas.

Garso grįžimo kanalas (ARC)
Leidžia prie HDMI prijungtam televizoriui su 
integruotu imtuvu siųsti skaitmeninius garso 
duomenis į erdvinio garso sistemą, panaikindama 
atskiro garso laido poreikį.

24 karatų paauksuotos jungtis
24 karatų paauksuotos jungtys užtikrina geriausią 
jūsų komponentų signalo kokybę.

Didelio grynumo varis
Šis varis laidininkas leidžia labai tiksliai siųsti signalą su 
minimaliu pasipriešinimu.

Apsauga apsukant
Variu apsuktas sutvirtintas aliuminis apsaugo nuo 
signalo praradimo ir trukdžių.

Patogi rankena
Ši neslystanti rankenėlė palengvina komponentų 
sujungimą ir yra ergonomiškai patogi.
SWV3462ST/10

Ypatybės
Išleidimo data 2015-02-12

Versija: 1.3.7

12 NC: 8670 000 83004
EAN: 08 71258 16236 54

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

18,2 x 24,2 x 3,9 cm
• Grynasis svoris: 0,043 kg
• Bendras svoris: 0,12 kg
• Pakuotės svoris: 0,077 kg
• EAN: 87 12581 62365 4
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Išdėstymo tipas: Kintamas

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 20,6 x 19,4 x 28,2 cm
• Grynasis svoris: 0,172 kg
• Bendras svoris: 0,825 kg
• Pakuotės svoris: 0,653 kg
• GTIN: 1 87 12581 62365 1
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4
•
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