Delock Ομοαξονικό Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας 48 Gbps
8K 60 Hz μαύρο 2 μ.
Περιγραφή
Αυτό το καλώδιο υψηλής ποιότητας High Speed HDMI
της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση
συσκευών με διεπαφή HDMI, όπως τηλεοράσεις,
συσκευές
Blu-ray,
οθόνες
ή
προτζέκτορες.
Υποστηρίζοντας μέγιστο εύρος ζώνης στα 48 Gbps, το
περιεχόμενο μπορεί να αναπαραχθεί σε ανάλυση 8K
Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).
Υποστήριξη Δυναμικού HDR και Dolby® Vision
Με την υποστήριξη Δυναμικού HDR και Dolby®
Vision, το καλώδιο είναι ιδανικό για home cinema και
παιχνίδια. Τα χρώματα εμφανίζονται ρεαλιστικά με το
εντυπωσιακό βάθος, τη φωτεινότητα και την αντίθεση
να αναπαράγονται στο βέλτιστο βαθμό.
Τέλειος Ήχος με υποστήριξη eARC
Το καλώδιο Delock HDMI υποστηρίζει Enhanced ARC
(eARC). Αυτό επιτρέπει στις συσκευές HDMI όπως
συσκευές Blu-ray να συνδέονται απευθείας στην TV. Τα
μη πεπιεσμένα σήματα μεταδίδονται τότε άμεσα και
χωρίς απώλεια στο συνδεδεμένο σύστημα ήχου μέσω
του καναλιού επιστροφής ήχου.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x HDMI-A θηλυκή >
1 x HDMI-A θηλυκή
• Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
• Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,8 mm
• Επιχρυσωμένες επαφές
• Φινίρισμα συνδέσμου: επίχρυσο
• Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
• Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 48 Gbps
• Ανάλυση έως και:
7680 x 4320 @ 60 Hz
5120 x 2880 @ 120 Hz
3840 x 2160 @ 240 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Υποστήριξη 3D: έως 3840 x 2160 @ 120 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Υποστηρίζει κινηματογραφικές αναλογίες εικόνας 21:9
• Υποστηρίζει 1080p HFR (υψηλό ρυθμό καρέ) 3D
• Υποστηρίζει δειγματοληψία χρώματος σε μορφή 4:4:4, 4:2:2 και 4:2:0
• Υποστηρίζει Display Stream Compression 1.2 (DSC)
• Υποστηρίζει Dolby® Vision
• Υποστηρίζει Dynamic HDR
• Υποστηρίζει Game Mode VRR
• Υποστηρίζει eARC
• Έως και 32 κανόλια ήχου για ηχεία
• Έως και 1536 kHz ρυθμό δειγματοληψίας ήχου
• Υποστηρίζει Dolby® TrueHD και DTS-HD Master Audio™
• Υποστηρίζει δυναμική ρύθμιση συγχρονισμού εικόνας και ήχου σε καθυστερήσεις
ήχου / βίντεο
• Υποστηρίζει εντολές ελέγχου CEC 2.0
• Χρώμα: μαύρο
• Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 2 m

Αρ. προϊόντος 85385
EAN: 4043619853854
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box
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• Μια ελεύθερη διεπαφή HDMI
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Καλώδιο High Speed HDMI
Εικόνες
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General
Cable finishing:

textile coating

Προδιαγραφές:

High Speed HDMI with Ethernet
HDR10
Dolby® Vision

Interface
Συνδετήρας 1:

1 x HDMI-A αρσενικό

Συνδετήρας 2:

1 x HDMI-A αρσενικό

Technical characteristics
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:

48 Gb/s

Maximum screen resolution:

7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics
Διάμετρος καλωδίου:

4.8 mm

Τελείωμα συνδέσμου:

επιχρυσωμένη

Τελείωμα ακίδας:

επιχρυσωμένη

Μήκος:

2m

Χρώμα:

μαύρο
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