
 

 

Philips
Ултратънък HDMI кабел

1,5 м
Високоскоростен
Мини-щифтове

SWV3472ST
Лесно прибиране, удобно пренасяне

Ултратънък кабел за високоскоростен HDMI с мини съединител

Най-добрият избор за лесно пренасяне и свързване на цифрови фотоапарати и видеокамери към 

HD телевизор. Високоскоростният HDMI осигурява възможно най-доброто възпроизвеждане 

на цифрово аудио и видео с разделителни способности до 4x 1080p+.

Носете го заедно с вашите преносими устройства
• 50% по-тънък и по-лек от обикновените HDMI кабели
• Лесно прибиране и носене с приложената връзка за кабел
• Гъвкав, за да се сгъва лесно и да заема малко място

HDMI функции
• UHD 2160p
• 3D изживяване
• 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
• Оплетка от мед, усилена с алуминиева екранировка

Лесно инсталиране
• Ергономичен захват без приплъзване за лесно използване



 50% по-тънък и по-лек
Ултратънкият HDMI кабел е с 50% по-тънък и 
затова и по-лек от обикновените HDMI кабели. 
Това го прави удобен за носене заедно с 
портативните устройства, с които искате да го 
ползвате.

Сгъва се лесно
Ултратънкият HDMI кабел е много гъвкав, така че 
се сгъва лесно и заема по-малко място, за да 
можете лесно да го опаковате заедно с 
портативните устройства, за които е 
предназначен.

Приложена връзка за кабел
Ултратънкият HDMI кабел се предлага в комплект 
с връзка за кабел, за да можете лесно да сгънете, 
приберете и носите кабела със себе си.

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.

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.

Лесно захващане
Този захват без приплъзване прави свързването 
на компонентите лесно и с ергономично 
удобство.
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Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

18,2 x 24,2 x 3,9 см
• Нето тегло: 0,047 кг
• Бруто тегло: 0,13 кг
• Тегло на опаковката: 0,083 кг
• EAN: 87 12581 62364 7
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Начин на поставяне: И двете

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 20,6 x 19,4 x 27 см
• Нето тегло: 0,188 кг
• Бруто тегло: 0,909 кг
• Тегло на опаковката: 0,721 кг
• GTIN: 1 87 12581 62364 4
• Брой потребителски опаковки: 4
•
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