Delock Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - HDMI-A hane
> HDMI Micro-D hane, 3D 4K 1 m Slim High Quality
Beskrivning
Denna höghastighets HDMI-kabel med Ethernet av hög
kvalitet från Delock upprättar en anslutning mellan en
kamera eller surfplatta med Micro HDMI-gränssnitt och en
bildskärm eller TV med en HDMI-A-port. Den står ut tack
vare sin tunna diameter och korta kontakter. Den
trippelskärmade kabeln kombinerar snabb dataöverföring
samt ljud/video- och Ethernet-anslutning. Tack vare stödet
för en maximal bandbredd på 18 Gbit/s kan nu 4K-innehåll
(högsta bildfrekvens 60 Hz), 3D-innehåll i 4K-upplösning
(högsta bildfrekvens 24 Hz) och innehåll i bioformatet 21:9
nu visas. Kabeln möjliggör en samtidig överföring av två
videokanaler för att visa videoströmmar för två användare
på en skärm, plus samtidig överföring av upp till fyra
ljudkanaler. Ljudöverföringarnas kvalitet har förbättrats
markant tack vare samplingshastigheten på upp till 1536
kHz.
Specialfunktioner
• Extra korta kontakter med full metallavskärmning
• Extra tunn kabeldiameter
Specifikationer
• Anslutning:
1 x High Speed HDMI-A 19-stift, hane >
1 x High Speed HDMI Micro-D 19-stift, hane
• High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikation
• Sladdstorlek: 36 AWG
• Kabeldiameter: ca 3,2 mm
• Tvinnad parkabel
• Kopparledare
• Guldpläterade kontakter
• Trippelskärmad kabel
• Metallchassi
• Överför ljud- och videosignaler
• Dataöverföringshastighet upp till 18 Gb/s
• Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten
maskinvara)
• 3D-stöd: Upp till 1 920 x 1 080 @ 60 Hz; 4 096 x 2 160 @ 30 Hz (beroende på systemet
och ansluten maskinvara)
• Stöder bioformatet 21:9
• Stöder 1080p HFR (hög bildfrekvens) 3D
• Upp till 120 Hz uppdateringsfrekvens
• Stöder överföring av 2 videokanaler samtidigt för användning av en skärm för två tittare
• Stöder färgsampling i formatet 4:2:0 (originalformat för Blu-Ray, DVD och TV)
• Innehåller Audio Return Channel (ARC)
• Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
• Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
• Stöder överföring av upp till 4 ljudkanaler samtidigt
• Stöder dynamisk justering av läppsynkronisering vid fördröjning av ljud / video
• Stöder CEC 2.0-kontrollkommandon
• Använder ny avancerad färgrymd för presentation av digitala bilder
• Stöder Dolby® TrueHD och DTS-HD Master Audio™
• Mer livfulla och naturliga färger
• Färg: vit
• Kabellängd: ca. 1 m

Artikelnummer 85149
EAN: 4043619851492
Ursprungsland: China
Paket: Zippåse
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• Ett extra HDMI-A-gränssnitt
• Enhet med ett HDMI Micro-D-gränssnitt
Paketets innehåll
• HDMI-sladd
Bilder
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General
Specifikationer:

High Speed HDMI with Ethernet

Interface
Kontakt 1:

1 x HDMI-A hane

Kontakt 2:

1 x HDMI Micro D 19-stift, hane

Technical characteristics
Dataöverföringshastighet:

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
Kabeldiameter:

3,2 mm

Kontakt slutförd:

guldpläterade

Stift slutförda:

guldpläterade

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

36 AWG

Shielding:

trippelskärmad

Längd:

1m

Färg:

vit
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