Delock Καλώδιο High Speed HDMI με Ethernet Αρσενικό HDMI
A > Αρσενικό HDMI A 3D 4K 2 m
Περιγραφή
Αυτό το τριπλά θωρακισμένο καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας με Ethernet της Delock συνδυάζει τη γρήγορη
μεταφορά δεδομένων με σύνδεση ήχου / βίντεο και
Ethernet. Λόγω της υποστήριξης μέγιστου εύρους ζώνης
18 Gb/s, είναι δυνατή η εμφάνιση περιεχομένου 4K
(μέγιστος ρυθμός καρέ 60 Hz), περιεχομένου 3D σε
ανάλυση 4K (μέγιστος ρυθμός καρέ 24 Hz) και
περιεχομένου σε κινηματογραφικές αναλογίες εικόνας
21:9. Το καλώδιο επιτρέπει την ταυτόχρονη μετάδοση
δύο καναλιών βίντεο ώστε να είναι δυνατή η εμφάνιση
ροών βίντεο για δύο χρήστες σε μια οθόνη, καθώς και
την ταυτόχρονη μετάδοση έως και τεσσάρων καναλιών
ήχου. Η ποιότητα μετάδοσης ήχου έχει βελτιωθεί
σημαντικά με ρυθμό δειγματοληψίας μέχρι και 1536 kHz.

Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
High Speed HDMI-A 19 ακίδων, αρσενικού >
High Speed HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή
• Προδιαγραφές High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
• Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
• Καλωδίωση συστραμμένου ζεύγους
• Αγωγός χαλκού
• Επιχρυσωμένο βύσμα
• Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
• Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
• Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 18 Gb/s
• Υποστηρίζει ανάλυση έως και 4096 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το
συνδεδεμένο υλικό!)
• Υποστήριξη 3D: έως 1920 x 1080 @ 60 Hz, 4096 x 2160 @ 24 Hz (ανάλογα με το
σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό!)
• Υποστηρίζει κινηματογραφικές αναλογίες εικόνας 21:9
• Υποστηρίζει 1080p HFR (υψηλό ρυθμό καρέ) 3D
• Ρυθμός ανανέωσης έως και 120 Hz
• Υποστηρίζει ταυτόχρονη μετάδοση 2 καναλιών βίντεο για χρήση μιας οθόνης από δύο
θεατές
• Υποστηρίζει δειγματοληψία χρώματος σε μορφή 4:2:0 (αρχική μορφή για Blu-Ray,
DVD
και TV)
• Περιέχει κανάλι επιστροφής ήχου (Audio Return Channel - ARC)
• Έως και 32 κανόλια ήχου για ηχεία
• Έως και 1536 kHz ρυθμό δειγματοληψίας ήχου
• Υποστηρίζει ταυτόχρονη μετάδοση έως και 4 καναλιών ήχου
• Υποστηρίζει δυναμική ρύθμιση συγχρονισμού εικόνας και ήχου σε καθυστερήσεις
ήχου /
βίντεο
• Υποστηρίζει εντολές ελέγχου CEC 2.0
• Χρησιμοποιεί νέο προηγμένο χρωµατικό χώρο για την παρουσίαση των ψηφιακών
εικόνων
• Υποστηρίζει Dolby® TrueHD και DTS-HD Master Audio™
• Υποστηρίζει HDR
• Πιο ζωντανά και φυσικά χρώματα
• Χρώμα: μαύρο
• Μήκος καλωδίου: περίπου 2 m
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Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ
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• Μια ελεύθερη διεπαφή HDMI
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Καλώδιο HDMI
Εικόνες
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