Delock Adaptér z Active mini DisplayPort 1.4 na HDMI, 8K, s
funkcí HDR
Popis
Tento adaptér Delock umožňuje připojení monitoru HDMI
projektoru nebo TV k zařízení s volným rozhraním mini
DisplayPort. Díky malým rozměrům je adapter ideální na
cesty.
Vynikající kvalita obrazu
Tento adaptér podporuje rozlišení až 8K Ultra HD (7680 x
4320 @ 60 Hz), což je čtyřnásobek rozlišení 4K a je
zpětně kompatibilní se 4K Ultra HD a Full-HD 1080p.
Takže tento adaptér značky Delock lze používat na takové
aplikace, jako jsou úpravy fotografií a videí, digitální
videostěny a hry.
Podporuje HDR
Díky podpoře funkce HDR (High Dynamic Range), může
být obraz zobrazen ostřeji, jasněji a živěji.
Aktivní adaptér
Adaptér nabízí aktivní konverzi, a proto je vhodný i pro
grafické karty, které nejsou určeny pro výstup signálů
DP++.
Specifikace
• Konektor:
1 x mini DisplayPort samec
1 x HDMI-A samice
1 x USB Type-C™ samice (volitelný pro napájení)
• Chipset: Realtek RTD2173
• DisplayPort 1.4 specifikace
• Rozlišení:
s DSC:
7680 x 4320 @ 60 Hz
bez DSC:
7680 x 4320 @ 30 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
• Přenos audio a video signálu
• Podporuje 3D zobrazení
• Podporuje HDR10
• Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
• Plug & Play
• Materiál pouzdra: hliník
• Délka kabelu bez konektorů: cca. 20 cm
• Barva: černá / šedá

Číslo produktu 63200
EAN: 4043619632008
Země původu: China
Balení: Kartonová krabice

Systémové požadavky
• Volný port mini DisplayPort samice
Obsah balení
• Adaptér mini DisplayPort > HDMI
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Příslušenství
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General
Funkce :

Plug & Play

Specifikace:

HDCP 1.4
HDCP 2.2
DisplayPort 1.4

Interface
Výstup:

1 x HDMI-A female

Vstup:

1 x mini DisplayPort male

Technical characteristics
Chipsetem:

Realtek RTD2173

Maximum screen resolution:

7680 x 4320 @ 60 Hz

Signal transmission:

video
audio

Physical characteristics
Materiál pouzdra:

Hliník

Délka kabelu:

20 cm (bez konektoru)

Barva:

šedá
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