Delock Καλώδιο Premium HDMI 4K 60 Hz 1 m
Περιγραφή
Αυτό το πιστοποιημένο καλώδιο premium HDMI της
Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει
συσκευές με διεπαφή HDMI, όπως τηλεοράσεις, δέκτες
Blu-ray, οθόνες ή προτζέκτορες. Με την υποστήριξη του
μέγιστου εύρους ζώνης των 18 Gbps, το περιεχόμενο
μπορεί να εμφανίζεται με αναλύσεις έως και 4K Ultra HD
(3840 x 2160 @ 60 Hz).
Πολλαπλό λόγω του ειδικά εύκαμπτου υλικού
καλωδίου
Το καλώδιο χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη μικρή του
διάμετρο και το ειδικά εύκαμπτο υλικό του, κάνοντάς το
εύκολο στην εγκατάσταση.

Προδιαγραφές
• Συνδετήρας:
1 x HDMI-A θηλυκή >
1 x HDMI-A θηλυκή
• Πιστοποιημένο καλώδιο Premium HDMI
• Προδιαγραφές High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
• Μετρητής καλωδίου: 34 AWG
• Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,5 mm
• Καλωδίωση συστραμμένου ζεύγους
• Αγωγός χαλκού
• Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
• Επιχρυσωμένες επαφές
• Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
• Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 18 Gb/s
• Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Υποστήριξη 3D: έως 1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 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 μετάδοση χρώματος σε μορφή 4:2:0 (κανονική 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
• Υποστηρίζει Dolby® TrueHD και DTS-HD Master Audio™
• Υποστηρίζει HDR
• Πιο ζωντανά και φυσικά χρώματα
• Χρώμα: μαύρο
• Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 1 m

Αρ. προϊόντος 85215
EAN: 4043619852154
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Μια ελεύθερη διεπαφή HDMI-A
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Καλώδιο Premium HDMI
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Εικόνες
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General
Tehnički podaci:

High Speed HDMI with Ethernet

Interface
Priključak 1:

1 x HDMI-A 19-polni muški

Priključak 2:

1 x HDMI-A 19-polni muški

Technical characteristics
Brzina prijenosa podataka:

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
Promjer kabela:

4,5 mm

Površinska zaštita kontakata:

pozlaćeni

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

34 AWG

Shielding:

triple

Duljina:

1m

Boja:

crni
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