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SWV6434
Nauti täydellisestä katseluelämyksestä

tällä laadukkaalla AV-kaapelilla
Hyödynnä laitteidesi suorituskyky. Tämä huippuluokan kaapeli takaa parhaan yhteyden 
laitteiden välisten ääni- ja videosignaalien siirtämiseen.

Nauti laadukkaammasta kuvasta
• 24 karaatin kullatut liittimet optimoivat signaalin
• HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

Nauti laadukkaammasta äänestä
• 99,97-prosenttinen hapeton kupari (OFC)

Suojaa signaalihäviöiltä
• 100-prosenttinen alumiinisuojus
• Kuparipunospäällysteinen suojus

Helppo asentaa
• Luistamaton ergonominen kahva helpottaa käsittelemistä
• Plug and play takaa vaivattoman käytön

Nauti pidemmästä käyttöiästä
• Kestävä messinkikuori pidentää käyttöikää
• Erittäin taipuisat kuoret tuovat uskomattoman joustavuuden
 



 24 karaatin kullattu liitin
24 karaatin kullatut liittimet varmistavat laadukkaan 
signaalin.

HDCP-yhteensopiva
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 
-suojauksen avulla voit toistaa suojattua sisältöä, 
kuten elokuvia ja konsertteja. Se estää laittoman 
kopioinnin tarkastamalla signaalin ja sallimalla vain 
laillisten kopioiden näyttämisen.

99,97-prosenttinen OFC-lankajohdin
99,97-prosenttisesti hapettomasta kuparista 
valmistettu johdon sydän takaa optimaalisen 
signaalilaadun.

100-prosenttinen alumiinisuojus
Tämä suojaava alumiinikerros ehkäisee 
sähkömagneettisten häiriöiden vaikutuksia ja 
parantaa signaalin laatua.

Kuparipunospäällysteinen suojus
Tämä suojaava kuparikerros ehkäisee 
radiotaajuushäiriöiden vaikutuksia ja parantaa 
signaalin laatua.

Sopii käteen
Luistamaton kahva helpottaa laitteiden liittämistä 
ergonomisesti.

Plug and Play
Plug and play -ominaisuus helpottaa ja nopeuttaa 
laitteiden asentamista.

Kestävä messinkikuori
Kestävä messinkikuori suojaa johdon sisäisiä liitoksia. 
Se takaa johdon kestävyyden ja yhteyden 
luotettavuuden.

Erittäin taipuisat kuoret
Erittäin taipuisat PVC-kuoret kestävät hankausta ja 
suojaavat jokapäiväiseltä kulumiselta.
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Sisäpakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99418 7
• Määrä: 2
• Kokonaispaino: 1,34 kg
• Taara: 0,18 kg
• Nettopaino: 1,16 kg
• Pituus (cm): 31,5 cm
• Leveys (cm): 15 cm
• Korkeus (cm): 21 cm

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99419 4
• Määrä: 4
• Kokonaispaino: 3,28 kg
• Taara: 0,6 kg

• Nettopaino: 2,68 kg
• Pituus (cm): 33 cm
• Leveys (cm): 32,5 cm
• Korkeus (cm): 23,5 cm

Pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99417 0
• Määrä: 1
• Kokonaispaino: 0,58 kg
• Taara: 0,1 kg
• Nettopaino: 0,48 kg
• Korkeus: 9 cm
• Pituus: 28,5 cm
• Leveys: 20 cm
•
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