Adaptor HDMI-A tată > DisplayPort 1.2 mamă negru
Descriere scurta
Acest adaptor de la Delock permite conectarea unui
monitor DisplayPort la sistemul dvs. printr-o interfață
gratuită HDMI. Adaptorul acceptă o rezoluție de până la
4K Ultra HD la 30 Hz și este compatibil în sens invers cu
Full HD 1080p.

Specification
• Conectori:
Intrare:
1 x HDMI-A cu 19 pini tată
1 x USB Tip-A, tată (alimentare)
Ieșire:
1 x DisplayPort cu 20 pini mamă
• Chipset: STDP2600
• DisplayPort 1.2 și High Speed HDMI specificație
• Receptor HDMI de mare viteză - rată de conectare de până la 2,97 Gb/s per pereche de
date
• Rezoluție de până la 4Kx2K @ 30 Hz; 1920 x 1080 @ 120 Hz (în funcție de sistem și de
componentele hardware conectate)
• Acceptă afișaje 3D
• Acceptă rata de eșantionare Audio 7.1 de până la 192 kHz
• Acceptă HDCP 1.3
• Conectori placat cu aur
• Adâncimea culorii:
RGB/YCC (4: 4: 4) - culoare de 16 biți
YCC (4: 2: 2/4: 2: 0) - culoare de 16 biți
• Consum energetic:
funcţionare: cca 500 mW
standby: cca 25 mW
• Culoare: negru
• Lungime cablu, inclusiv conectores: cca 24,5 cm
• Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

Nr. 62667
EAN: 4043619626670
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Un port HDMI-A mamă disponibil
• Un port USB-A mamă disponibil
• Monitor cu interfaţă DisplayPort liberă
• Un cablu DisplayPort
Pachetul contine
• Adaptor HDMI la DisplayPort
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