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SWV6434
Curta o máximo em experiência visual

com esse cabo A/V especial
Conecte seus componentes para obter o desempenho ideal. Esse cabo supermoderno 
oferece a melhor conexão para transferir sinais de áudio e vídeo entre componentes.

Curta uma qualidade de imagem superior
• Conectores folheados a ouro 24 quilates melhoram o sinal
• High-bandwidth Digital Content Protection

Curta uma melhor qualidade de áudio
• 99,97% OFC (Oxygen-Free Copper)

Protege contra a perda de sinal
• Blindagem 100% em alumínio
• Blindagem trançada em cobre

Instalação fácil
• Pegada firme e ergonômica para uma utilização fácil
• Plug and play para usar com facilidade

Desfrute da alta durabilidade
• Concha de metal resistente ao desgaste para uma maior durabilidade
• Capas supermaleáveis para uma flexibilidade excelente
 



 Conector folheado a ouro 24 quilates
Conectores folheados a ouro 24 quilates garantem a 
melhor qualidade de sinal para os seus componentes.

Compatível com HDCP
O HDCP (High-bandwidth Digital Content 
Protection) permite que você reproduza mídia de 
conteúdo protegido como filmes ou shows. Ele 
verifica o sinal para evitar pirataria, só permitindo a 
reprodução de conteúdo de cópias legais.

Condutor sólido 99,97% OFC
O cabo principal 99,97% OFC (Oxygen-free copper) 
melhora a qualidade do sinal.

Blindagem 100% em alumínio
Essa camada protetora de alumínio protege contra 
interferência eletromagnética para uma melhor 
qualidade de sinal.

Blindagem trançada em cobre
Essa camada protetora em cobre bloqueia a 
interferência da radiofreqüência para uma melhor 
qualidade de sinal.

Pegada fácil
Essa pegada firme faz com que a conexão de 
componentes seja fácil e ergonomicamente 
confortável.

Plug and play
O Plug and play oferece instalação fácil de 
componentes sem instalações demoradas.

Concha de metal resistente ao desgaste
A concha de metal resistente ao desgaste protege a 
conexão interna do cabo. Ela garante a confiabilidade 
e a durabilidade da conexão.

Capas supermaleáveis
As capas em PVC supermaleáveis são resistentes à 
abrasão para proporcionar excelente flexibilidade e 
proteção contra o desgaste diário.
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Destaques
• Peso da embalagem: ,6 kg •
Embalagem interna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99418 7
• Quantidade: 2
• Peso bruto: 1,34 kg
• Peso da embalagem: ,18 kg
• Peso líquido: 1,16 kg
• Comprimento (cm): 31.5 cm
• Largura (cm): 15 cm
• Altura (cm): 21 cm

Embalagem externa
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99419 4
• Quantidade: 4
• Peso bruto: 3,28 kg

• Peso líquido: 2.68 kg
• Comprimento (cm): 33 cm
• Largura (cm): 32,5 cm
• Altura (cm): 23,5 cm

Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99417 0
• Quantidade: 1
• Peso bruto: ,58 kg
• Peso da embalagem: ,1 kg
• Peso líquido: ,48 kg
• Altura: 9 cm
• Comprimento: 28,5 cm
• Largura: 20 cm
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