
 

 

Philips
Ultradunne HDMI-kabel

1,5 m
High Speed
Micropin

SWV3462ST
Eenvoudig op te bergen, gemakkelijk mee te nemen
Ultradunne High Speed micro-HDMI
Beste keus voor het meenemen en aansluiten van smartphones of tablets op een HDTV. 
High Speed HDMI levert de best mogelijke digitale geluids- en beeldkwaliteit met 
resoluties tot wel 4x 1080p+.

Makkelijk mee te nemen samen met uw draagbare apparaat
• 50% dunner en lichter dan een gewone HDMI-kabel
• Flexibel dus eenvoudig op te vouwen en neemt weinig opbergruimte in
• Eenvoudig op te bergen en mee te nemen dankzij de meegeleverde kabelband

HDMI-functies
• UHD 2160p
• Geschikt voor 3D
• Audio Return Channel (ARC)

Geniet van superieure beeld- en geluidskwaliteit
• 24-karaats vergulde aansluitingen voor een optimaal signaal
• Zuiver koperen conductor voor betrouwbare signaaloverdracht
• Gevlochten, versterkte aluminium bescherming

Eenvoudige installatie
• Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak



 50% dunner en lichter
De ultradunne HDMI-kabel is 50% dunner en dus 
lichter dan gewone HDMI-kabels. Hierdoor kunt u 
de kabel makkelijker meenemen met het draagbare 
apparaat waarmee u de kabel wilt gebruiken.

Makkelijk op te vouwen
Doordat de ultradunne HDMI-kabel erg flexibel is, 
kunt u deze eenvoudig opvouwen. Dankzij de 
flexibiliteit neemt de kabel veel minder ruimte in en 
kan deze eenvoudig met het draagbare apparaat, 
waarvoor de kabel is bedoeld, worden 
meegenomen.

Inclusief kabelband
De ultradunne HDMI-kabel wordt geleverd met een 
kabelband. Dankzij de kabelband kunt u de kabel 
eenvoudig opvouwen, opbergen en meenemen.

UHD 2160p
Ondersteunt videoresoluties tot UHD 2160p. Uw 
scherm benadert daardoor de digitale 
cinemasystemen van de bioscoop.

Geschikt voor 3D
Ondersteunt alle 3D-videoformaten, dus geschikt 
voor echte 3D-toepassingen voor home cinema en 
games.

Audio Return Channel (ARC)
Ondersteunt de verzending van digitale 
audiogegevens naar een audiosysteem met Surround 
Sound door een TV met ingebouwde tuner en 
HDMI-verbinding. U hebt dus geen afzonderlijke 
audiokabel meer nodig.

24-karaats vergulde aansluiting
24-karaats vergulde aansluitingen voor de beste 
signaalkwaliteit van uw componenten.

Zuiver koper
Deze koperen conductor zorgt voor nauwkeurige 
signaaloverdracht met minimale weerstand.

Gevlochten bescherming
De gevlochten, versterkte aluminium bescherming 
beschermt tegen signaalverlies en storingen.

Gemakkelijk vast te houden
Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten 
eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.
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Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

18,2 x 24,2 x 3,9 cm
• Nettogewicht: 0,043 kg
• Brutogewicht: 0,12 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,077 kg
• EAN: 87 12581 62365 4
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Type schap: Dummy

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 20,6 x 19,4 x 28,2 cm
• Nettogewicht: 0,172 kg
• Brutogewicht: 0,825 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,653 kg
• GTIN: 1 87 12581 62365 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
•

Specificaties
Ultradunne HDMI-kabel
1,5 m High Speed, Micropin
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