Delock Cablu optic activ HDMI 4K 60 Hz 50 m
Descriere scurta
Acest cablu de la Delock este utilizat pentru a conecta
dispozitive cu o interfață HDMI, cum ar fi monitoare sau
televizoare, la un PC sau la un laptop. Acest cablu optic
activ este deosebit de subțire și poate transmite semnale
fără pierderi pe distanțe mai mari.

Specification
• Conectori:
1 x HDMI-A tată >
1 x HDMI-A tată
• High Speed HDMI specificație
• Cablu optic din fibră cu degradare scăzută a semnalului
• Nu este afectată de interferența electromagnetică
• Diametru cablu: ca. 5,4 mm
• Contacte placate cu aur
• Semnal fix direcționat
• Transfer al semnalelor audio și video
• Rată de transfer a datelor de până la 18 Gbps
• Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele
hardware conectate)
• Acceptă HDR
• Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
• Culoare: negru
• Lungimea incl. conectori: aprox. 50 m

Nr. 84133
EAN: 4043619841332
Țara de origine: China
Pachet: White Box

Cerinte de sistem
• O interfață HDMI liberă
Pachetul contine
• Cablu HDMI
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General
Specification:

High Speed HDMI

Interface
Conector 1:

1 x HDMI-A tată

Conector 2:

1 x HDMI-A tată

Technical characteristics
Data transfer rate:

up to 18 Gb/s

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Cable colour:

black

Cable diameter:

5.4 mm

Cable length incl. connector:

50 m

Smallest bending radius:

20 mm
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