
 

 

Philips
HDMI-kabel

1,5 m
Hög hastighet Mycket böjbar

SWV4492S
Upplev HDTV med hög kvalitet

Mycket böjbar HDMI™-kabel
Tack vare 24-karats guldpläterade kontakter kan du förlita dig på den här kabeln för överföring 
av digitala ljud-/videosignaler mellan olika enheter, med upplösning på upp till 4 x 1080p+. 
Böjbarheten och de små kontakterna gör att den är perfekt i trånga utrymmen.

Enkel installation
• Greppvänlig ergonomisk yta för enkel användning

Utökad hållbarhet
• Gjuten kontakt för säkra anslutningar

Perfekt för svåråtkomliga utrymmen
• Utrymmesbesparande, mycket böjbar kabel och små kontakter
• Minimal öppning (28 mm) krävs mellan TV-apparaten och väggen

Få en bättre, ljusstarkare bild
• Signalförsämring minimeras med guldpläterade kontakter

HDMI-funktioner
• 3D-upplevelse
• ARC (Audio Return Channel)



 Gjuten kontakt
Gjutna kontakter ger säkra anslutningar mellan 
komponenterna samt ökad hållbarhet.

Enkelt grepp
Det halkfria greppet gör det enkelt och ergonomiskt 
bekvämt att ansluta komponenterna.

Guldpläterade kontakter
Högkvalitativa kontakter som minimerar 
signalförlusten.

3D-upplevelse
Har funktioner för alla 3D-videoformat, vilket 
möjliggör verklig 3D-hemmabio och spelprogram.

ARC (Audio Return Channel)
Gör så att en HDMI-ansluten TV med inbyggd 
mottagare kan sända digitala ljuddata till ett 
surroundljudssystem, vilket eliminerar behovet av en 
separat ljudkabel.

Mycket böjbar kabel
Perfekt för svåråtkomliga ställen. Med den unika och 
mycket böjbara kabeln och de små kontakterna är 
det enkelt att ansluta till enheter som är svåra att nå.
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Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

8,8 x 24 x 3,6 cm
• Nettovikt: 0,073 kg
• Bruttovikt: 0,0994 kg
• Taravikt: 0,0264 kg
• EAN: 87 12581 65548 8
• Typ av hyllplacering: Hängande
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 42,5 x 30,5 x 10 cm

• Nettovikt: 0,876 kg
• Bruttovikt: 1,78 kg
• Taravikt: 0,904 kg
• GTIN: 1 87 12581 65548 5
• Antal konsumentförpackningar: 12

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 40,5 x 9,5 x 8 cm
• Nettovikt: 0,292 kg
• Bruttovikt: 0,5 kg
• Taravikt: 0,208 kg
• GTIN: 2 87 12581 65548 2
• Antal konsumentförpackningar: 4
•
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