
 

 

Philips
HDMI vads

1,5 m

SWV1432BN
Nodrošiniet kvalitatīvu savienojumu,

ar šo HDMI vadu
Izmantojiet šo kabeli, lai starp komponentiem nodrošinātu kvalitatīvu audio/video 
savienojumu.

Izbaudiet labu attēla kvalitāti
• Niķelēti savienojumi nodrošina uzticamu kontaktu

Izbaudiet labu audio kvalitāti
• Augstas kvalitātes vara vadītājs uzticamai signāla pārraidīšanai

Vienkārša uzstādīšana
• Savienotāji ar krāsu kodu tūlītējai atpazīšanai
• Neslīdošs ergonomisks rokturis atvieglo lietošanu

Izbaudiet pastiprinātu izturību
• Liets spraudnis drošiem savienojumiem
• Elastīgs PVC apvalks
• Gumijas nostiepes atslābinātājs

Minimāls iesaiņojuma materiāls
• Pakarināms



 Niķelēti savienojumi
Niķelēti savienojumi veido drošu kontaktu starp 
kabeli un savienotāju, kas nodrošina uzticamu 
savienojumu.

Augstas kvalitātes varš
Šis vara vadītājs signāla pārraidīšanā nodrošina lielu 
precizitāti ar minimālu pretestību.

Savienotāji ar krāsu kodu
Savienojumi ar krāsu kodu atvieglo kabeļa 
pievienošanu pareizajām ieejām un izejas ligzdām

Viegli satverams
Šis neslīdošais rokturis atvieglo komponentu 
savienošanu un padara to ergonomiski komfortablu.

Liets spraudnis
Lietie spraudņi garantē drošus savienojumus starp 
komponentiem un nodrošina pastiprinātu izturību.

Elastīgs PVC apvalks
Elastīga PVC apvalka sniegta aizsardzība kabeļa 
jutīgajai serdei. Tas nodrošina arī pastiprinātu 
izturību un vienkāršu uzstādīšanu.

Gumijas nostiepes atslābinātājs
Gumijas nostiepes atslābinātājs garantē drošu un 
vienlaikus elastīgu savienojumu starp kabeli un 
spraudni.

Pakarināms
Pakarināmos produktos iesaiņošanas materiāli tiek 
izmantoti minimāli, un tie ir ērti apskatāmi.
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Izceltie produkti
• Plauktā novietošanas veids: Guļus
•

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 2,1 kg
• Outer carton (L x W x H): 23 x 16,3 x 16,3 cm
• Neto svars: 1,896 kg
• Taras svars: 0,204 kg
• GTIN: 1 87 12581 60805 4
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 6,5 x 13 x 2 cm
• Bruto svars: 0,08 kg
• Neto svars: 0,079 kg
• Taras svars: 0,001 kg
• EAN: 87 12581 60805 7
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kabata
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