Delock High Speed HDMI-kábel típusú Ethernet – HDMI A dugós
> HDMI A dugós 4K 1,0 m
Leírás
Ez a Delock gyártmányú, nagysebességű, Ethernet
funkcióval ellátott HDMI-kábel megfelel a legújabb HDMIszabványoknak, és gyors adatátvitelt, illetve hang-/ videoés Ethernet-csatlakozást tesz lehetővé, amelynek
köszönhetően például a számítógépét vagy a DVD-/ Bluray-meghajtóját monitorhoz vagy TV-hez csatlakoztathatja.
Az „A” típusú HDMI-csatoló a korábbi verziókkal is
kompatibilis, vagyis a meglévő készülékeivel is
használhatja. A magasabb kábelméret és a sodort
adatvezetékek biztonságos csatlakoztatást tesznek
lehetővé, még ilyen kábelhossz esetében is.

Műszaki adatok
• Csatlakozó:
High Speed HDMI-A 19 érintkezős dugó >
High Speed HDMI-A 19 érintkezős dugó
• High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikáció
• Kábel vastagsága: 28 AWG
• Kábelátmérő: kb. 7,3 mm
• Duplán árnyékolt kábel
• Csavart páros kábel
• Rézvezető
• Aranyozott csatlakozó
• Digitális hang- és képjel továbbítása HD-minőségben
• Akár 10,2 Gb/s sebességű adatátvitel
• Maximálisan 3840 x 2160 @ 30 Hz felbontás támogatása (a rendszertől és
csatlakoztatott hardvertől függően)
• 3D támogatása max. 1080p felbontásig két (60 kép/mp sebességű) videostreamben
• Akár 120 Hz-es képfrissítési sebesség
• Tartalmazza az új Audio Return Channel (ARC) technológiát
• Új, fejlett színtért használ a digitális képek megjelenítéséhez
• Támogatja a Dolby® TrueHD és a DTS-HD Master Audio™ technológiát
• Élénkebb és természetesebb színek
• Szín: fekete
• Kábelhossz: kb. 1,0 m

Tételszám 84752
EAN: 4043619847525
Származási hely: China
Csomag: Retail Box

Rendszerkövetelmények
• Ingyenes HDMI-csatoló
A csomag tartalma
• HDMI-kábel
Képek
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