
 

 

Philips
HDMI кабел

1,5 м

SWV6370
Радвайте се на върховно изживяване при гледане
с този AV кабел от висок клас
Осигурете оптимална работа на устройствата си. Този най-добър в класа си кабел 
предлага най-добрата връзка за пренасяне на аудио- и видеосигнали.

Гледайте картина с по-добро качество
• 24-каратови позлатени съединители оптимизират сигнала
• 99,97% безкислородна мед (OFC)
• Високо скоростна защита на цифрово съдържание

Предпазва от загуби в сигнала
• Екранировка от 100% алуминий
• Проводник от безкислородна мед за идеално пренасяне на сигнала
• Медна оплетка

Лесно инсталиране
• Ергономичен захват без приплъзване за лесно използване
• Plug and play за лесно използване

Възползвайте се от по-дългия период на експлоатация
• Усилен месингов корпус за по-дълга експлоатация



 Съединител с 24-каратово златно 
покритие
24-каратови позлатени съединители осигуряват 
най-доброто качество на сигнала за вашите 
компоненти.

Твърд проводник от 99,97% OFC
Сърцевината на кабела от 99,97% безкислородна 
мед (OFC) осигурява оптимално качество на 
сигнала.

HDCP система за защита от копиране
Високоскоростната защита на цифровото 
съдържание (HDCP) ви позволява да 
възпроизвеждате защитено съдържание като 
филми и концерти. То проверява сигналът, за да 
предотврати пиратството, позволявайки 
възпроизвеждането само на легални копия.

Екранировка от 100% алуминий
Този предпазен слой алуминий предпазва от 
електромагнитни смущения и подобрява 
качеството на сигнала.

Твърда OFC с висока чистота
Този проводник от безкислородна мед осигурява 
най-високата точност на предаване на сигнала 
при минимално съпротивление.

Медна оплетка
Този предпазен слой мед спира радиочестотните 
смущения и подобрява качеството на сигнала.

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

Plug and Play
Plug and play осигурява лесно инсталиране на 
компонентите без времепоглъщащи операции.

Усилен месингов корпус
Усиленият месингов корпус предпазва 
вътрешната връзка в кабела. Той осигурява 
дълготрайност и надеждност на връзката.
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Акценти
• Височина: 89 мм • Височина: 211 мм
•

Данни за опаковката
• Количество: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93479 4
• Бруто тегло: 0,35 кг
• Тегло с опаковката: 0,01 кг
• Нето тегло: 0,34 кг
• Дължина: 273 мм
• Ширина: 197 мм

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94983 5
• Количество: 4
• Бруто тегло: 1,37 кг
• Тегло с опаковката: 0,01 кг
• Нето тегло: 1,36 кг
• Дължина: 323 мм
• Ширина: 300 мм
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