Delock Aktív optikai kábel HDMI 4K 60 Hz 15 m
Leírás
Ezzel a Delock kábellel HDMI csatlakozófelülettel
rendelkező eszközöket például monitorokat vagy tévéket
csatlakoztathat személyi számítógéphez vagy laptophoz.
Ez az aktív optikai kábel különösen vékony, és hosszabb
távon is veszteségmentesen tud jeleket továbbítani.
Mindkét végén rendelkezik egy kompakt Micro-HDMI
csatlakozóval és egy lehúzható adapterrel HDMI-A-hoz,
így a kábel használható könnyen és egyszerűen.

Műszaki adatok
• Csatlakozó:
1 x HDMI-A dugó / 1 x HDMI Micro-D dugó >
1 x HDMI Micro-D dugó / 1 x HDMI-A dugó
• High Speed HDMI specifikáció
• Üvegszálas optikai kábel alacsony jelveszteséggel
• Elektromágneses interferencia nem befolyásolja
• Kábelátmérő: kb. 5,4 mm
• Arany bevonatú érintkezők
• Hang- és videojelek továbbítása
• Akár 18 Gbps sebességű adatátvitel
• Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott
hardvertől függően)
• Támogatja a HDR használatát
• Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát
• Szín: fekete
• Hosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 15 m

Tételszám 85881
EAN: 4043619858811
Származási hely: China
Csomag: White Box

Rendszerkövetelmények
• Ingyenes HDMI-csatoló
A csomag tartalma
• HDMI-kábel
• 2 x Adapter HDMI Micro-D hüvely > HDMI-A dugó
• Csavarhúzó
Képek
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General
Műszaki adatok:

High Speed HDMI

Interface
Csatlakozó 1:

1 x HDMI-A dugó
1 x HDMI Micro D 19 érintkezős dugó

Csatlakozó 2:

1 x HDMI Micro D 19 érintkezős dugó
1 x HDMI-A dugó

Technical characteristics
Sebességű adatátvitel:

up to 18 Gb/s

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Kábel színe:

fekete

Kábelátmérő:

5.4 mm

Cable length incl. connector:

15 m

Legkisebb hajlítási sugár:

20 mm
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