
 

 

Philips
Kabel DVI na HDMI

1,8 m
Černá

SWX2125
Připojujte k počítači HD zařízení

Rozhraní DVI na VGA
Předveďte HD video s plným rozlišením 1080p z počítače na televizoru s plochou 
obrazovkou

Užijte si skvělou kvalitu obrazu
• Vyrobeno s kvalitní konstrukcí

Vychutnejte si zvýšenou odolnost
• Lisované koncovky pro větší odolnost
• Pryžová ochrana proti namáhání
• Konektory odolné proti korozi
• Pružný plášť z PVC

Snadná instalace
• Lisované šrouby s drážkovanou hlavou



 Kvalitní konstrukce
Kvalitní konstrukce používá k výrobě produktů 
s prodlouženou životností pouze materiály nejvyšší 
jakosti.

Konektory odolné proti korozi
Konektory z lisované mosazi, galvanicky pokovené 
24k zlatem, vytvářejí bezpečné a mimořádně odolné 
spojení, které optimalizuje kvalitu signálu a poskytuje 
nejlepší přenos obrazu a dat.

Pružný plášť z PVC
Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu 
ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje 
instalaci.

Lisované koncovky
Lisované koncovky zabraňují roztřepení a prodlužují 
životnost kabelu.

Lisované šrouby s drážkovanou hlavou
Snadné otočení konektory pomocí prstů. Není 
potřeba šroubovák či jiné nástroje.

Pryžová ochrana proti namáhání
Pryžová ochrana proti namáhání přestavuje 
bezpečné a flexibilní propojení kabelu s konektorem.
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Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 4
• Vnitřní obal (D x Š x V): 20,3 x 20 x 27 cm
• Hrubá hmotnost: 1,356 kg
• Čistá hmotnost: 0,692 kg
• Hmotnost obalu: 0,664 kg
• EAN: 87 12581 50629 2

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 12
• Vnější obal (D x Š x V): 61,6 x 21,6 x 29,5 cm
• Hrubá hmotnost: 4,631 kg

• Čistá hmotnost: 2,076 kg
• Hmotnost obalu: 2,555 kg
• EAN: 87 12581 50628 5

Rozměry balení
• Typ balení: Plastikový obal
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 18,3 x 24,2 x 4,4 cm
• Hrubá hmotnost: 0,26 kg
• Čistá hmotnost: 0,173 kg
• Hmotnost obalu: 0,087 kg
• EAN: 87 12581 50627 8
•

Specifikace
Kabel DVI na HDMI
1,8 m Černá 
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