Delock Ενεργό οπτικό καλώδιο HDMI 4K 60 Hz 30 μ.
Περιγραφή
Αυτό το καλώδιο της Delock χρησιμοποιείται για τη σύνδεση
συσκευών με διεπαφή HDMI όπως οθόνες ή τηλεοράσεις, σε ένα
PC ή ένα laptop. Αυτό το καλώδιο ενεργών οπτικών ινών είναι
ιδιαίτερα λεπτό και μπορεί να μεταδώσει σήματα χωρίς απώλειες
σε μεγάλες αποστάσεις.
Και οι δύο πλευρές διαθέτουν έναν συμπαγή σύνδεσμο Micro HDMI
με αφαιρούμενο αντάπτορα προς HDMI-A, οπότε το καλώδιο
μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα και με άνεση.

Αρ. προϊόντος 85884
EAN: 4043619858842
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: White Box

Χαρακτηριστικά
Συνδετήρας:
1 x HDMI-A θηλυκή / 1 x HDMI Micro-D θηλυκή >
1 x HDMI Micro-D θηλυκή / 1 x HDMI-A θηλυκή
Προδιαγραφές High Speed HDMI
Καλώδιο οπτικών ινών με χαμηλή σήματος
Δεν επηρεάζεται από ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή
Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5,4 mm
Επιχρυσωμένες επαφές
Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 18 Gbps
Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το
συνδεδεμένο υλικό)
Υποστηρίζει HDR
Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
Χρώμα: μαύρο
Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 30 m

Απαιτήσεις συστήματος
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Μια ελεύθερη διεπαφή HDMI

Περιεχόμενα συσκευασίας
Καλώδιο HDMI
2 x Προσαρμογέας HDMI Micro-D θηλυκό > HDMI-A αρσενικό
Κατσαβίδι

Εικόνες
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General
Προδιαγραφές:

High Speed HDMI

Interface
Συνδετήρας 1:

1 x HDMI-A αρσενικό
1 x HDMI Micro D 19 ακίδων, αρσενικού

Συνδετήρας 2:

1 x HDMI Micro D 19 ακίδων, αρσενικού
1 x HDMI-A αρσενικό

Technical characteristics
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:

up to 18 Gb/s

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Χρώμα καλωδίου:

μαύρο

Διάμετρος καλωδίου:

5.4 mm

Cable length incl. connector:

30 m

Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 20 mm
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