Delock Nagysebességű HDMI-kábel Ethernettel - HDMI-Acsatlakozódugó > HDMI Mini-C-csatlakozódugó, 3D, 4K, 0,5 m,
vékony, prémium minőség
Leírás
Ez az első osztályú, nagysebességű, Ethernet-kábellel
rendelkező, Delock gyártmányú HDMI lehetővé teszi, hogy
egy Mini HDMI-csatolóval ellátott kamerát vagy táblagépet
és egy HDMI-A-porttal ellátott monitort vagy tévét
csatlakoztasson. A vékony átmérőjének és rövid
csatlakozóinak köszönhetően kitűnik a tőbbi termék közül.
A háromszorosan árnyékolt kábel gyors adatátvitelt, illetve
hang-/video- és Ethernet-csatlakozást biztosít. A maximum
18 Gb/s sávszélességnek köszönhetően mostantól
lejátszható a 4K tartalom (max. 60 Hz-es képváltási
sebességgel), a 4K felbontású 3D-tartalom (max. 24 Hz-es
képváltási sebességgel) és a 21:9 (mozi) képarányú
tartalom. A kábel segítségével két videocsatorna
egyidejűleg továbbítható, hogy két felhasználó tudjon egy
képernyőn videostreameket megjeleníteni, ezenkívül akár
négy hangcsatorna is egyidejűleg továbbítható. A
hangátvitel minősége a max. 1536 kHz-es mintavételezési
frekvenciával jelentős mértékben javult.
Különleges jellemzők
• Rendkívül rövid csatlakozók teljes fémárnyékolással
• Kifejezetten vékony kábelátmérő
Műszaki adatok
• Csatlakozó:
1 x High Speed HDMI-A 19 érintkezős dugó >
1 x High Speed HDMI Mini-C 19 érintkezős dugó
• High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikáció
• Kábel vastagsága: 36 AWG
• Kábelátmérő: kb. 3,2 mm
• Csavart páros kábel
• Rézvezető
• Aranyozott csatlakozó
• Háromszorosan árnyékolt kábel
• Fémburkolat
• Hang- és videojelek továbbítása
• Akár 18 Gb/s sebességű adatátvitel
• Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől
függően)
• 3D támogatása: maximálisan 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz felbontás
támogatása (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
• 21:9 mozi méretarány támogatása
• 1080p HFR (High Frame Rate) 3D támogatása
• Akár 120 Hz-es képfrissítési sebesség
• Két videocsatorna egyidejű továbbításának támogatása, így két néző is használhatja
egyszerre a megjelenítőt
• Színmintavételezés támogatása 4:2:0 formátumban (Blu-Ray, DVD és TV eredeti
formátuma)
• Audió Visszatérő Csatorna (ARC) csatornát tartalmaz
• Akár 32 hangcsatorna hangszórókhoz
• Akár 1536 kHz audió mintavételi sebesség
• Akár 4 hangcsatorna egyidejű továbbítása támogatott
• Támogatja a dialógus dinamikus szinkronizálását a szájmozgással audió / videó
késlekedés esetén
• CEC 2.0 vezérlési parancsok támogatása
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• Új, fejlett színtért használ a digitális képek megjelenítéséhez
• Támogatja a Dolby® TrueHD és a DTS-HD Master Audio™ technológiát
• Élénkebb és természetesebb színek
• Szín: fehér
• Kábelhossz: kb. 0,5 m
Rendszerkövetelmények
• Ingyenes HDMI-A-csatoló
• HDMI Mini-C felülettel rendelkező eszköz
A csomag tartalma
• HDMI-kábel
Képek

General
Műszaki adatok:

High Speed HDMI with Ethernet

Interface
Csatlakozó 1:

1 x HDMI-A 19 érintkezős dugó

Csatlakozó 2:

1 x HDMI Mini C 19 érintkezős dugó

Technical characteristics
Sebességű adatátvitel:

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
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Kábelátmérő:

3,2 mm

Csatlakozó bevonata:

aranyozott

Tű bevonata:

aranyozott

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

36 AWG

Shielding:

triple

Hosszúság:

50 cm

Szín:

fehér

