Delock USB-C™, HDMI ή mini DisplayPort προς 4K HDMI
Καλώδιο Αντάπτορα 1,8 μ.
Περιγραφή
Αυτό το καλώδιο αντάπτορα της Delock μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός προτζέκτορα ή μιας
οθόνης με είσοδο HDMI σε ένα laptop με διεπαφή HDMI,
USB Type-C™ ή mini DisplayPort.
Ιδανικό για αίθουσες συνεδρίων
Με τη χρήση αυτού του καλωδίου δεν απαιτείται χρήση
επιπρόσθετου αντάπτορα στην αίθουσα συνεδρίου. Ο
αντίστοιχος σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη. Ο αντάπτορας
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε σχολικές αίθουσες
ή αμφιθέατρα διαλέξεων όπου ο ομιλητής μπορεί απλά
να συνδέσει το laptop στην κατάλληλη θύρα.
Ανάλυση HDMI Ultra HD
Η έξοδος HDMI υποστηρίζει μέγιστη ανάλυση έως και
3840 x 2160 pixel στα 60 Hz, και επιπλέον μπορούν να
μεταδίδονται και τα σήματα ήχου.
Προδιαγραφές
• Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x USB Type-C™ αρσενικό
1 x HDMI-A θηλυκή
1 x mini DisplayPort θηλυκή
1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος - DisplayPort και HDMI)
Έξοδος:
1 x HDMI-A θηλυκή
• Chipset: ITE IT66351, IT6350E, IT6563FN, Realtek RTD2172U
• Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
• Ενδεικτική λυχνία LED για ενεργή θύρα
• Χρώμα: μαύρο
• Μήκος καλωδίου εισόδου: περ. 30 εκ.
• Μήκος καλωδίου εξόδου: περ. 145 εκ.

Αρ. προϊόντος 85830
EAN: 4043619858309
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Android 8.0 ή νεότερο
• Chrome OS 72.0 ή νεότερο
• iPad Pro (2018)
• Linux Kernel 4.3 ή νεότερο
• Mac OS 10.9.5 ή νεότερο
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία
DisplayPort ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3 ή
• Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα HDMI ή
• Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα mini DisplayPort
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Καλώδιο αντάπτορα
• Καλώδιο τροφοδοσίας USB, μήκος: περίπου 0,5 m
• Εγχειρίδιο χρήστη
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Εικόνες
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General
Supported operating system:

Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Android 8.0 ili noviji
Linux Kernel 4.3 ili noviji
Mac OS 10.9.5 ili noviji
iPad Pro (2018)
Chrome OS 72.0 or above

Interface
Izlaz:

1 x HDMI-A 19-polni muški

Ulaz:

1 x HDMI-A 19-polni muški
1 x mini DisplayPort 20-polni muški
1 x USB Type-C™, muški

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Duljina kabela:

input: ca. 30 cm
output: ca. 145 cm

Boja:

crni
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