
 

 

Philips
HDMI кабел

1,5 м
Високоскоростен

SWV4432H
Изпитайте качествената телевизия с висока детайлност
с този кабел за високоскоростен HDMI™
Доверете се на този HDMI™ кабел, който осигурява цифрови аудио и видео 
сигнали с разделителни способности до 4x 1080p+.

HDMI функции
• UHD 2160p
• 3D изживяване
• Канал за връщане на аудио (ARC)

Наслаждавайте се на качествени картина и звук
• Влошаването на сигнала е минимално с позлатените съединители

Предпазва от загуби в сигнала
• Оплетка от чиста мед

Лесно инсталиране
• Ергономичен захват без приплъзване за лесно използване

Възползвайте се от по-дългия период на експлоатация
• Формовани съединители за сигурни връзки
• Гъвкава PVC изолация



 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.

Позлатени съединители
Висококачествени съединители, които 
минимизират загубите в сигнала.

Оплетка от чиста мед
Оплетката от чиста мед предотвратява загубите в 
сигнала.

Лесно захващане
Този захват без приплъзване прави свързването 
на компонентите лесно и с ергономично 
удобство.

Формовани съединители
Формованите съединители осигуряват сигурни 
връзки между компонентите и са с по-дълъг 
експлоатационен срок.

Гъвкава PVC изолация
Гъвкавата PVC изолация предпазва нежната 
сърцевина на кабела. Тя също допринася за 
удължената експлоатация и лекота при 
инсталиране.
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Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 0,672 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

24,8 x 9,8 x 16,8 см
• Нето тегло: 0,432 кг
• Тегло на опаковката: 0,24 кг
• EAN: 87 12581 57400 0
• Брой потребителски опаковки: 4

Външен кашон
• Бруто тегло: 4,543 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 31,1 x 26 x 36,1 см
• Нето тегло: 2,592 кг

• Тегло на опаковката: 1,951 кг
• EAN: 87 12581 57399 7
• Брой потребителски опаковки: 24

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9 x 24,1 x 3,85 см
• Бруто тегло: 0,14 кг
• Нето тегло: 0,108 кг
• Тегло на опаковката: 0,032 кг
• EAN: 87 12581 57398 0
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
•
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