
 

 

Philips
Cablu HDMI ultrasubţire

1,5 m
High speed
Mini-pin

SWV3472ST
Uşor de depozitat, comod de transportat

Mini HDMI de mare viteză, foarte subţire
Cea mai bună opţiune pentru transport şi conectare pentru camere foto sau camere 
video la un televizor HD. HDMI de mare viteză oferă cea mai bună performanţă audio şi 
video digitală posibilă cu rezoluţii de până la 4x 1080p+.

Luaţi-vă cu dvs. dispozitivul portabil
• Cu 50% mai subţire și mai ușor decât cablurile HDMI obișnuite
• Ușor de depozitat și de transportat cu legătura de cablu inclusă
• Flexibil pentru pliere cu ușurinţă și pentru depozitare în spaţii restrânse

Caracteristici HDMI
• UHD 2160p
• Experienţă 3D
• Audio Return Channel (ARC)

Delectaţi-vă cu imagini și sunet de o calitate superioară
• Conectorii placaţi cu aur de 24 carate optimizează semnalul
• Un conductor de cupru de mare puritate pentru un transfer fiabil al semnalului
• Ecranare din împletitură de cupru, întărită cu aluminiu

Instalare simplă
• Mâner ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară



 Cu 50% mai subţire și mai ușor
Cablul HDMI ultrasubţire este cu 50% mai subţire și, 
prin urmare, mai ușor decât cablurile HDMI 
obișnuite. Aceasta îl face mai ușor de transportat 
împreună cu dispozitivul portabil cu care doriţi să-l 
utilizaţi.

Se pliază cu ușurinţă
Cablul HDMI ultrasubţire este foarte flexibil, ceea ce 
îl face ușor de pliat. De asemenea, flexibilitatea face 
ca acest cablu să necesite mult mai puţin spaţiu și 
poate fi împachetat împreună cu dispozitivul portabil 
pentru care este utilizat.

Legătură cablu inclusă
Cablul HDMI ultrasubţire este oferit împreună cu 
legătura de cablu din ambalaj. Legătura de cablu îl 
face ușor de pliat, de depozitat și de transportat.

UHD 2160p
Compatibilitate cu rezoluţie video de până la UHD 
2160p. Acesta permite afișajului dvs. să rivalizeze cu 
sistemele Digital Cinema utilizate în cinematografe.

Experienţă 3D
Acceptă toate formatele video 3D, permiţând 
aplicaţii reale 3D de home theater și jocuri.

Audio Return Channel (ARC)
Permite unui televizor conectat la HDMI cu tuner 
încorporat să trimită date audio digitale unui sistem 
audio surround, eliminând necesitatea unui cablu 
audio separat.

Conector acoperit cu aur de 24 de carate
Conectorii placaţi cu aur de 24 carate asigură cea mai 
bună calitate a semnalului pentru toate 
componentele.

Cupru de puritate superioară
Acest conductor de cupru oferă o mai mare precizie 
la transferul semnalului cu o rezistenţă minimă.

Ecranare din împletitură
Ecranarea din împletitură de cupru, întărită cu 
aluminiu protejează împotriva pierderii semnalului și 
împiedică producerea interferenţelor.

Mâner ușor
Acest mâner anti-alunecare facilitează conectarea 
componentelor și oferă confort ergonomic.
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Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

18,2 x 24,2 x 3,9 cm
• Greutate netă: 0,047 kg
• Greutate brută: 0,13 kg
• Greutate proprie: 0,083 kg
• EAN: 87 12581 62364 7
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 20,6 x 19,4 x 27 cm
• Greutate netă: 0,188 kg
• Greutate brută: 0,909 kg
• Greutate proprie: 0,721 kg
• GTIN: 1 87 12581 62364 4
• Număr de ambalaje: 4
•

Specificaţii
Cablu HDMI ultrasubţire
1,5 m High speed, Mini-pin
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