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Även om HDMI är standard idag innebär intresset 
för retro-elektronik, till exempel äldre tv-spel, ibland 
ett behov att koppla analoga signaler till en ny TV. 
På en del TV-apparater finns fortfarande analoga 
ingångar. Annars kan en separat signalomvandlare 

För att slippa fula och stökiga kabelhärvor så finns det massvis 
med tillbehör som kan hjälpa dig. Snåla inte på buntbanden 
eller klamrarna och använd kabelkanalerna eller kabelrännorna 
för gömma kablarna på ett snyggt sätt. Det krävs faktisk väldigt 
lite ansträngning för att få en mycket snyggare och proffsigare 
uppsättning runt TV:n. Helt klart värt det! 

ORVAR SÄFSTRÖM

TILLBEHÖR8

Att köpa kablar till din TV kan 
innebära en del förvirring. Det 
finns kablar som ser likadana ut 
men kostar olika mycket, det kan 
uppstå problem med kompabilitet 
och så vidare. Jag har här samlat de 
vanligaste frågorna som dyker upp 
när du köper sladdar till din TV. 

Ju längre HDMI-kabel, desto större risk för problem 
med överföringen. Försök anpassa längd efter behov 
(alltså inte en onödigt lång sladd). Över 10m kan  
innebära problem vid krävande signaler som 4K. 

I datorsammanhang finns även 
VGA, DVI och Displayport. Dessa kan 
kopplas till en HDMI-ingång med hjälp 
av en adapter. VGA eller DVI stödjer 
dock inte ljud, så i de fallen behövs en 
separat ljudkabel mellan TV och dator, 
tex en AUX-kabel eller en RCA-kabel.

HDMI-kablar kan vara ganska styva och om TV-apparatens 
kontakter pekar rakt bakåt kan det vara struligt att hänga 
den på väggen. Det löses antingen med en kabel med 
vinklad kontakt, eller en vinklad adapter. 

Sedan drygt tio år har HDMI (High- 
Definition Multimedia Interface) varit 
standard för bild- och ljudöverföring 
i TV-sammanhang. Som exempel kan 
nämnas att de första versionerna av 
Xbox 360 (lanserad 2005) saknade 
HDMI, något som lades till från och 
med 2007. Playstation (lanserad 2006) 
hade redan från början HDMI.

BETALA MER?

HDMI – DAGENS STANDARD

SLADDLÄNGD
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Är dyrare bättre? Nej, med viss reservation.  
Till skillnad från analog signal kan inte de digitala 
ettorna och nollorna se eller låta bättre utav en finare 
kabel. Dock stödjer inte enklare HDMI-kablar de  
högsta upplösningarna eller funktioner som HDR.

HIGH SPEED

18 Gbps

ORVARS  
TV-KABLAR

GUIDE TILL

DEN BÄSTA SLADDEN 
SEN TV:N UPPFANNS

STANDARD

HDMI-standarden har utvecklats och 
uppdaterats med åren och den senaste 
versionen är 2.1. Från och med version 1.4 
listas dock inte längre versionsnumret  
på kablar utan det som står är vilken  
hastighet de klarar av. 

HIGH SPEED

Om du nöjer dig med Full HD (1080p) ska 
du titta efter beteckningen ”High Speed”. 
Dessa kablar stödjer hastigheter på 
10,2Gb/s. 

18GB/S

Om din anläggning däremot består av 
komponenter som stöder 4K-upplösning 
och funktioner som 3D och HDR bör du 
köpa en HDMI-kabel som klarar 18Gb/s. 

användas för att göra om den analoga bilden till HDMI. 
Tänk dock på att bilden från ett 30 år gammalt tv-spel 
uppblåst på en 60-tums 4K-TV sannolikt kommer att bli 
väldigt grynig och pixlig. 

VGA-KABEL. För analog överföring av bild 
mellan dator och bildskärm. Den äldsta typen 
av kablarna i listan. 

DVI-KABEL. För digital överföring av bild mellan 
dator och bildskärm. Tagit över efter VGA. 

DISPLAYPORT-KABEL. För digital överföring av 
bild OCH ljud mellan dator och bildskärm. Lär 
bli ersättaren till DVI men är inte riktigt standard 
på alla enheter och grafikkort ännu. Mycket 
mindre och smidigare än DVI och VGA. 

ANTENNKABEL. För anslutning av TV eller 
digitalmottagare till antennuttaget. 

AUX-KABEL. För överföring av ljud från en 
enhet till en annan. 

RCA-KABEL. För överföring av ljud från en 
enhet till en annan. 

KOAXIALKABEL. Här hittar du kablar för att 
koppla din subwoofer till din stereo. 

OPTISK KABEL. För digital överföring av ljud 
mellan två enheter. 

SCART-KABEL. Föregångaren till HDMI. För 
överföring av bild och ljud mellan din TV och 
andra mediaspelare. 
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GÖM FULA SLADDAR


