Delock Premium kabel HDMI 4K 60 Hz 2 m
Opis
Certyfikowany, wysokiej jakości kabel HDMI Delock służy
to łączenia urządzeń z interfejsem HDMI, takich jak
telewizory, odtwarzacze Bue-ray, monitory i projektory.
Obsługuje pasmo 18 Gbps, materiał może być
wyświetlany z rozdzielczością do 4K Ultra HD (3840 x
2160 @ 60 Hz).
Ekranowanie zapewnia transmisję sygnału bez strat
Kabel ma dodatkowe ekranowanie wtyków i pozłacane
kontakty. Zapewnia to bezzakłóceniową transmisję
sygnału audio i video dzięki potrójnemu ekranowaniu o
gęstemu oplotowi.

Specyfikacja
• Złącze:
1 x HDMI-A męski >
1 x HDMI-A męski
• Certyfikowany kabel HDMI Premium
• Specyfikacja High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
• Rodzaj kabla: 30 AWG
• Średnica kabla: ok. 5,7 mm
• Skrętka kablowa
• Miedziany przewodnik
• Potrójnie ekranowany przewód
• Pozłacane styki
• Transfer sygnałów audio i video
• Szybkość transmisji danych do 18 Gb/s
• Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
• Obsługa 3D: maks. 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
• Obsługuje kinowy format obrazu 21:9
• Obsługuje 1080p HFR (wysoka częstotliwość odświeżania) 3D
• Częstotliwość odświeżania do 120 Hz
• Obsługuje jednoczesną transmisję 2 kanałów wideo, aby umożliwić użytkowanie
jednego ekranu przez dwóch użytkowników
• Obsługuje próbkowanie koloru w formacie 4:2:0 (oryginalny format Blu-Ray, DVD i TV)
• Posiada zwrotny kanał audio (ARC)
• Maks. 32 kanały audio dla głośników
• Częstotliwość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz
• Obsługuje jednoczesną transmisję do 4 kanałów audio
• Obsługuje dynamiczną regulację synchronizacji ruchu warg z dźwiękiem w przypadku
opóźnień audio / wideo
• Obsługuje polecenia sterowania CEC 2.0
• Obsługa Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™
• Obsługa HDR
• Bardziej żywe i naturalne kolory
• Kolor: czarny
• Długość ze złączami: ok. 2 m

Numer artykułu 84964
EAN: 4043619849642
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Retail Box

Wymagania systemowe
• Wolny interfejs HDMI-A
Zawartość opakowania
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• Kabel HDMI Premium
Zdjęcia
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General
Specyfikacja :

High Speed HDMI with Ethernet

Interface
Złącze 1:

1 x HDMI-A męski

Złącze 2:

1 x HDMI-A męski

Technical characteristics
Szybkość transmisji danych:

up to 18 Gb/s

Maximum screen resolution:

3D: 3840 x 2160 @ 30 Hz
3840 x 2160 @ 60 Hz

Maximum refresh rate:

120 Hz

Physical characteristics
Średnica kabla:

5,7 mm

Wykończenie pinów:

pozłacane

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

30 AWG

Shielding:

triple

Długość:

2m

Kolor:

czarny
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