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SWV5565
Een superieure kijkervaring

met deze videokabel
Ontdek een nieuwe wereld van kijkgenot terwijl videosignalen worden overgezet tussen 
uw componenten. Dankzij de superieure fabricage is de kwaliteit van het beeld nog beter.

Geniet van betere beeldkwaliteit
• 24-karaats vergulde aansluitingen voor een optimaal signaal
• Uit draden bestaande conductor voor verlengde duurzaamheid
• High-bandwidth Digital Content Protection

Beschermt tegen signaalverlies
• 100% aluminium bescherming
• Zuurstofvrije koperen conductor voor perfecte signaaloverdracht
• Gevlochten, versterkte aluminium bescherming

Eenvoudige installatie
• Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak
• Plug & Play voor gebruiksgemak

Verbeterde duurzaamheid
• Beschermend metalen omhulsel voor verlengde duurzaamheid
• Superbuigzame aansluitingen voor uitstekende flexibiliteit
• Rubberdrukvermindering



 24-karaats vergulde aansluiting
24-karaats vergulde aansluitingen voor de beste 
signaalkwaliteit van uw componenten.

Uit draden bestaande conductor
De draden verdelen de druk, waardoor geen enkel 
gebied wordt overbelast. Dit zorgt voor meer 
flexibiliteit en eenvoudiger plaatsen.

Voldoet aan HDCP
Met High-bandwidth Digital Content Protection 
(HDCP) kunt u beveiligde mediacontent afspelen, 
zoals films en concerten. HDCP controleert het 
signaal en voorkomt plagiaat door alleen legale 
exemplaren van de content weer te geven.

100% aluminium bescherming
Deze beschermende, aluminium laag beschermt 
tegen elektromagnetische storingen voor een 
verbeterde signaalkwaliteit.

Gedraaid, zuiver OFC
Deze zuurstofvrije koperen conductor zet signalen 
uiterst nauwkeurig en met minimale weerstand over.

Gevlochten bescherming
De gevlochten, versterkte aluminium bescherming 
beschermt tegen signaalverlies en storingen.

Ligt gemakkelijk in de hand
Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten 
eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Plug & Play
Dankzij Plug & Play kunt u de componenten 
eenvoudig en snel installeren.

Metalen omhulsel
Het metalen omhulsel beschermt de interne 
verbinding van de kabel en zorgt voor duurzaamheid 
en betrouwbaarheid van de verbinding.

Superbuigzame aansluitingen
De superbuigzame PVC-aansluitingen zijn slijtvast 
voor uitstekende flexibiliteit en bescherming tijdens 
dagelijks gebruik.

Rubberdrukvermindering
De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig 
maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel 
en de stekker.
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Gegevens van de verpakking
• Hoeveelheid: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93455 8
• Brutogewicht: 0,74 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,13 kg
• Nettogewicht: 0,61 kg
• Lengte: 265 mm
• Breedte: 195 mm
• Hoogte: 100 mm

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97054 9
• Hoeveelheid: 2
• Brutogewicht: 1,82 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,6 kg

• Nettogewicht: 1,22 kg
• Lengte: 280 mm
• Breedte: 175 mm
• Hoogte: 210 mm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97055 6
• Hoeveelheid: 4
• Brutogewicht: 4,31 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,87 kg
• Nettogewicht: 2,44 kg
• Lengte: 370 mm
• Breedte: 300 mm
• Hoogte: 230 mm
•

Specificaties
DVI-kabel
1,5 m

http://www.philips.com

