Delock Καλώδιο HDMI 4K 60 Hz με τροφοδοτικό DC 2,1 x 5,5
χιλ. 0,30 μ. με πίνακα στερέωσης
Περιγραφή
Αυτό το καλώδιο HDMI της Delock είναι σχεδιασμένο να
παρέχει μια θηλυκή θύρα HDMI. Μέσω του
επιπρόσθετου συνδέσμου DC, είναι δυνατή η
τροφοδοσία ενέργειας. Με τη χρήση ενεργών
ανταπτόρων μπορεί να εγγυηθεί μια συνεχή παροχή
ενέργειας.

Σημείωση
Εάν παρέχεται ενέργεια μέσω του συνδέσμου DC, το σήμα μπορεί να μεταδοθεί μόνο
προς μια κατεύθυνση. Χωρίς εξωτερική παροχή ενέργειας το καλώδιο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αμφίδρομα.
Χαρακτηριστικά

Αρ. προϊόντος 87038
EAN: 4043619870387
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

• Συνδετήρας:
1 x HDMI θηλυκό
1 x HDMI θηλυκό + 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC 5 V 2,1 x 5,5 mm
• Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το
συνδεδεμένο υλικό)
• Υποστηρίζει εντολές ελέγχου CEC 2.0
• Υποστηρίζει HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
• Υποστηρίζει HDR
• Ρεύμα εισόδου: 5 V
• Υλικό: PC πλαστικό
• Οπή στερέωσης: περίπου 21,5 x 12,5 mm, βήμα οπής βίδας περίπου 28 mm
• Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 0,3 m
• Χρώμα: μαύρο
Απαιτήσεις συστήματος
• Μια ελεύθερη αρσενική θύρα HDMI
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Καλώδιο HDMI
Εικόνες
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Interface
Συνδετήρας 1:

1 x HDMI-A θηλυκό

Συνδετήρας 2:

1 x HDMI-A θηλυκό
1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Μήκος:

0,3 m

Χρώμα:

μαύρο
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