Delock Προσαρμογέας αρσενικού HDMI-A > θηλυκό DisplayPort
1.2 λευκό
Περιγραφή
Αυτός ο αντάπτορας από την Delock επιτρέπει τη
σύνδεση π.χ. μιας οθόνης DisplayPort στο σύστημά σας
μέσω μιας ελεύθερης διεπαφής HDMI. Ο αντάπτορας
υποστηρίζει ανάλυση έως 4K Ultra HD στα 30 Hz και
είναι συμβατός με προηγούμενες εκδόσεις Full-HD
1080p.

Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή
1 x αρσενικό USB τύπου-A (παροχή ρεύματος)
Έξοδος:
1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
• Chipset: STDP2600
• Προδιαγραφή DisplayPort 1.2 και High Speed HDMI
• Δέκτης HDMI Υψηλής ταχύτητας - ρυθμός ζεύξης έως 2,97 Gb/s ανά ζεύγος
δεδομένων
• Ανάλυση έως και 4Kx2K @ 30 Hz; 1920 x 1080 @ 120 Hz (ανάλογα με το σύστημα και
το συνδεδεμένο υλικό)
• Υποστηρίζει οθόνες 3D
• Υποστηρίζει κανάλι Audio 7.1έως 192 kHz ρυθμό δείγματος
• Υποστηρίζει HDCP 1.3
• Επιχρυσωμένο βύσμα
• Βάθος χρώματος:
RGB / YCC (4:4:4) - χρώμα 16 bit
YCC (4:2:2 / 4:2:0) - χρώμα 16 bit
• Κατανάλωση ρεύματος:
κατάσταση λειτουργίας: περίπου 500 mW
κατάσταση αναμονής: περίπου 25 mW
• Χρώμα: λευκό
• Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 24,5 cm
• Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Αρ. προϊόντος 62496
EAN: 4043619624966
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα HDMI-A
• Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα USB-A
• Οθόνη με ελεύθερη διεπαφή DisplayPort
• Ένα καλώδιο DisplayPort
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Προσαρμογέας HDMI σε DisplayPort
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