Delock Kabel High Speed HDMI with Ethernet – HDMI A samec >
HDMI A samec 4K 5 m
Popis
Kabel High Speed HDMI s Ethernetem odpovídá
nejnovějšímu standardu HDMI a kombinuje vysokou
rychlost přenosu dat audio / video a Ethernet. Umožňuje
například propojení PC nebo DVD / Blu-ray přehrávače
k monitoru nebo TV. HDMI-A rozhraní je zpětně
kompatibilní s se všemi předchůdci a umožňuje použití pro
stávající zařízení. Vyšší průřez kabelu a kroucené datové
linky zajišťují bezpečné připojení i na takové dlouhé délce
tohoto kabelu.

Specifikace
• Konektor:
High Speed HDMI-A 19 pin samec >
High Speed HDMI-A 19 pin samec
• High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikace
• Průřez kabelu: 28 AWG
• Průměr kabelu: cca. 7,3 mm
• Dvojité stínění
• Kabel – kroucená dvoulinka
• Měděné vodiče
• Pozlacené konektory
• Přenos audio signalů a video signalů v HD kvalitě
• Rychlost přenosu dat až 10,2 Gb/s
• Podporuje rozlišení až 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti an systému a připojeném
hardware)
• 3D podpora až do 1080p ve dvou video streamech, každý 60 obrázků za sekundu
• Až 120 Hz obnovovací frekvence
• Podporuje nový Audio Return Channel (ARC)
• Používá nový advanced colour space pro zobrazení digitálních snímků
• Vyhovuje Dolby® TrueHD a DTS-HD Master Audio™
• živější a přirozené barvy
• Barva: černá
• Délka kabelu cca: 5 m

Číslo produktu 84409
EAN: 4043619844098
Země původu: China
Balení: Plastová taška se zipem

Systémové požadavky
• Volní rozhraní HDMI
Obsah balení
• HDMI kabel
Příslušenství
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