FPC lapos csík kábel USB Type-C™ - DisplayPort (DP Alt Mode)
4K 60 Hz 14 cm
Leírás
Ez a Delock kábel lehetővé teszi, hogy DisplayPortmonitort
csatlakoztasson
egy
USB-C™
vagy
Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező hordozható vagy
asztali
számítógéphez
(pl.
MacBookhoz
vagy
Chromebookhoz). A csatolónak támogatnia kell a
DisplayPort váltakozó mód használatát.
Ultra hajlékony kábel
A kábel jellemezhető speciális felépítésével. Normál
copper vezetékek helyett egy hajlékony körkörös felület
van a kábelben, amelyet FPC-nek is hívnak (hajlékony
nyomtatott áramkör). Ez teszi a kábelt különösen
hajlékonnyá és mégis tartóssá.

Műszaki adatok
• Csatlakozó:
1 x USB Type-C™ dugó >
1 x DisplayPort hüvely
• Lapkakészlet: Cypress CCG2120
• DisplayPort 1.2 specifikáció
• FPC (hajlékony nyomtatott áramkör) lapos gumikábel
• Kábelvastagság: kb. 3 mm
• Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 60 Hz
(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
• Hang- és videojelek továbbítása
• 3D megjelenítők támogatása
• Támogatja a HDR használatát
• Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát
• USB-busz energiaforrás
• Plug & Play
• Szín: ezüst / fekete
• Hosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 14 cm

Tételszám 86934
EAN: 4043619869343
Származási hely: China
Csomag: Zárható műanyag tasak

Rendszerkövetelmények
• Android 10.0 vagy újabb
• iOS 14.0.1 vagy újabb
• Linux Kernel 5.4 vagy újabb
• Mac OS 11.0.1 vagy újabb
• Windows 10/10-64
• iPad Pro (2018)
• Asztali vagy hordozható számítógép szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort
váltakozó móddal
vagy
• Asztali vagy hordozható számítógép szabad Thunderbolt™ 3 porttal

A csomag tartalma
• USB-C™ à DisplayPort-kábel
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Képek
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General
Műszaki adatok:

DisplayPort 1.2
HDCP 1.4
HDCP 2.2

Supported operating system:

Android 10.0 or above
Linux Kernel 5.4 or above
Mac OS 11.0.1 vagy újabb
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
iOS 14.0.1 vagy újabb

Style:

Lapos kábel

Interface
Csatlakozó 1:

1 x USB Type-C™ dugó

Csatlakozó 2:

1 x DisplayPort hüvely

Technical characteristics
Lapkakészlet:

Cypress CCG2120

Sebességű adatátvitel:

10,2 Gb/s

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Kábelátmérő:

3 mm

Hosszúság:

14 cm

Szín:

ezüst / fekete

© 2021 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a
változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
86934

3/3
01.08.2021

