Delock HDMI Cablu automotiv HDMI-A mamă la HDMI-E tată 3 m
4K 30 Hz
Descriere scurta
Acest cablu HDMI de la Delock este utilizat pentru
conectarea unui display cu conector automotiv HDMI-E la
sistemul multimedia al unui vehicul. Semnalele video și
audio sunt transmise.
Conectorul HDMI-E are un mecanism de blocare și a fost
dezvoltat special pentru cerințele din sectorul vehiculelor.
Poate rezista foarte bine la fluctuațiile de temperatură și
vibrații și previne pătrunderea murdăriei sau a umidității.

Specification
• Conectori:
1 x HDMI-A mamă >
1 x HDMI-E automotiv tată
• High Speed Automotive HDMI™
• Grosime cablu: 30 AWG
• Diametru cablu: ca. 6 mm
• Conductor din cupru
• Contacte placate cu aur
• Conectori placaţi
• Cablu dublu ecranat
• Rată de transfer a datelor de până la 10,2 Gbps
• Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
• Acceptă Dolby® TrueHD şi DTS-HD Master Audio™
• Culoare: negru
• Lungimea incl. conectori: aprox. 3 m

Nr. 85287
EAN: 4043619852871
Țara de origine: China
Pachet: Pungă din plastic cu
închidere tip fermoar

Cerinte de sistem
• Un port tată HDMI-A liber
• Un port HDMI-E mamă disponibil
Pachetul contine
• Cablu HDMI
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General
Specification:

DTS Audio
High Speed HDMI
Dolby Digital

Interface
Conector 1:

1 x HDMI-A mamă

Conector 2:

1 x HDMI-E male

Technical characteristics
Data transfer rate:

10,2 Gb/s

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Cable colour:

black

Cable diameter:

6 mm

Cable length incl. connector:

3m

Connector finishing:

placat cu aur

Pin finishing:

gold-plated

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

30 AWG

Shielding:

double
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