
 

 

Philips
Cablu DisplayPort

1,8 m

SWX2142N
Bucuraţi-vă de clipurile dvs. video full HD

cu acest cablu DisplayPort
Transferă video HD de pe calculatorul dvs. pe un HDTV sau monitor. Totul în rezoluţie 
Full HD 1080p.

Caracteristici DisplayPort
• Permite full HD 3Dsupport
• Acceptă semnale blu-ray de 1080p
• Rată de reîmprospătare 120 Hz
• Viteză de 10,8 Gbps

Vă satisface cerinţele de conectare specifice
• Funcţie unică de monitor direct unitate (DDM)
• Compatibilitate PC și Mac

Instalare simplă
• Plug and Play, pentru instalare mai ușoară
• Siguranţă de protecţie pentru conexiuni sigure



 Full HD 3Dsupport
Permite fluxuri multiple de imagini stereoscopice 
dincolo de full HD pentru claritate uluitoare a 
imaginilor pe televizoare și monitoare 3D HD.

Acceptă semnale blu-ray de 1080p
Obţineţi o calitate excepţională a imaginilor prin 
rezoluţie quad full HD (4k x 2k) pe dispozitive blu-
ray de 1080p.

Rată de reîmprospătare 120 Hz
Rata de reîmprospătare reală de 120 Hz permite un 
canal de date de înaltă viteză pentru un semnal fiabil 
și precis de imagine.

Viteză de 10,8 Gbps
10,8 Gbps pentru a accepta miliarde de pixeli în 
culori vibrante.

Monitor direct unitate (DDM)
Funcţia unică de monitor direct unitate (DDM) 
permite performanţe superioare de la monitoare 
ultrasubţiri.

Siguranţă pentru conexiuni sigure
Siguranţa de protecţie împiedică deconectarea 
accidentală a cablului. Pur și simplu apăsaţi butonul 
de eliberare a siguranţei de pe conector pentru a 
îndepărta cablul de pe dispozitivul dvs. compatibil 
DP.

Compatibilitate PC și Mac
Cablul USB 2.0 funcţionează atât cu computere PC, 
cât și cu Mac.

Plug & Play
Tehnologia Plug and Play vă permite să instalaţi sau 
să adăugaţi noi componente și să le puneţi în 
funcţiune fără a parcurge operaţii complexe de 
instalare sau analize tehnice.
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Dimensiunile ambalajului
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,6 x 21,1 x 4 cm
• Greutate brută: 0,154 kg
• Greutate netă: 0,119 kg
• Greutate proprie: 0,035 kg
• EAN: 87 12581 58400 9

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 4
• Greutate brută: 0,752 kg

• Cutie interioară (L x L x Î): 19,7 x 11,4 x 22,7 cm
• Greutate netă: 0,476 kg
• Greutate proprie: 0,276 kg
• EAN: 87 12581 58402 3

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 12
• Greutate brută: 2,597 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 35,8 x 21 x 26,6 cm
• Greutate netă: 1,428 kg
• Greutate proprie: 1,169 kg
• EAN: 87 12581 58401 6
•

Specificaţii
Cablu DisplayPort
1,8 m
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