
 

 

Philips
HDMI-kábel

5 m

SWV4434W
Megbízható csatlakozás

ezzel a HDMI-kábellel
HDMI-kábel az audio- és videojelek átviteléhez az összetevők között.

Nagyszerű képminőség
• Arannyal bevont csatlakozók – minimális jelcsökkenés

Jelveszteség elleni védelem
• Tiszta rézburkolat

Könnyű beállítás
• Csúszásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít
• Plug & Play a könnyebb telepítéshez

Nagyobb tartósság
• A műanyag-burkolatú dugó biztos csatlakozást tesz lehetővé
• Rugalmas PVC-burkolat
• Gumi törésgátló



 Arannyal bevont csatlakozók
A jelveszteséget minimálisra csökkentő, kiváló 
minőségű csatlakozók

Tiszta rézburkolat
A tiszta rézburkolat védelmet nyújt a jelvesztéssel 
szemben.

Kényelmes fogás

A csúszásmentes, ergonomikusan kialakított fogási 
felületnek köszönhetően a berendezések könnyen, 
kényelmesen csatlakoztathatók egymáshoz.

Plug & Play
A „Plug & Play” segítségével anélkül telepíthető, 
szerelhető be és vehető használatba az új alkatrész, 
hogy bajlódni kellene bármilyen bonyolult telepítési 
folyamattal vagy technikai felméréssel.

Rugalmas PVC-burkolat
A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az 
egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül 
megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot 
biztosít.

Műanyag csatlakozódugó
A tartós, műanyagból öntött dugó garantálja a 
berendezések biztos csatlakoztatását.

Gumi törésgátló
A gumi törésgátlóval a kábel és a csatlakozódugó 
biztonságos, mégis rugalmas módon kapcsolódik 
egymáshoz.
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Belső karton
• Bruttó tömeg: 2,176 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

24,4 x 20,3 x 26 cm
• Nettó tömeg: 1,744 kg
• Önsúly: 0,432 kg
• EAN: 87 12581 49252 6
• Fogyasztói csomagolások száma: 4

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 14,45 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

63,2 x 51,2 x 28,8 cm
• Nettó tömeg: 10,464 kg

• Önsúly: 3,986 kg
• EAN: 87 12581 49251 9
• Fogyasztói csomagolások száma: 24

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 23,5 x 6,2 cm
• Bruttó tömeg: 0,488 kg
• Nettó tömeg: 0,436 kg
• Önsúly: 0,052 kg
• EAN: 87 12581 49250 2
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
•
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