
 

 

Philips
HDMI-kabel

1,5 m
High Speed
Micropin

SWV4462S
Geniet van High Definition TV van topkwaliteit
HDMI™-kabel met microconnector
Ideaal voor het aansluiten van uw mobiele telefoon op uw HDTV.

HDMI-functies
• HDMI-microconnector (D) voor uw mobiele telefoon
• UHD 2160p (4K)
• Geschikt voor 3D
• Audio Return Channel (ARC)

Geniet van beeld en geluid van topkwaliteit
• Signaalverzwakking is minimaal met vergulde aansluitingen

Beschermt tegen signaalverlies
• Ongedekte koperen afscherming

Eenvoudige installatie
• Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

Verbeterde duurzaamheid
• Gegoten stekker voor veilige verbindingen
• Flexibele PVC-aansluiting



 HDMI-microconnector (D)
19-pins HDMI-connector speciaal ontworpen voor 
mobiele telefoons, digitale camera's en andere 
draagbare HD-apparaten.

UHD 2160p (4K)
Ondersteunt videoresoluties tot 4K of UHD 2160p. 
Uw scherm benadert daardoor de digitale systemen 
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.

Vergulde aansluitingen
Hoogwaardige aansluitingen minimaliseren 
signaalverlies.

Ongedekte koperen afscherming
Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen 
signaalverlies.

Gemakkelijk vast te houden
Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten 
eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Gegoten stekker
De gegoten stekkers zorgen voor veilige 
verbindingen tussen componenten en verlengen de 
duurzaamheid.

Flexibele PVC-aansluiting
Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van 
de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde 
duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.
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Binnendoos
• Brutogewicht: 0,382 kg
• Binnendoos (L x B x H): 40,7 x 5,8 x 10,1 cm
• Nettogewicht: 0,2336 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,1484 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
• GTIN: 2 87 12581 62264 4

Omdoos
• Brutogewicht: 2,621 kg
• Omdoos (L x B x H): 42,2 x 19 x 22,8 cm
• Nettogewicht: 1,4016 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,2194 kg

• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• GTIN: 1 87 12581 62264 7

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

8,9 x 24 x 2,5 cm
• Brutogewicht: 0,0814 kg
• Nettogewicht: 0,0584 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,023 kg
• EAN: 87 12581 62264 0
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Type schap: Beide
•

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