Delock Cablu DisplayPort 4K 60 Hz cu alimentare DC 2,1 x 5,5
mm, 0,30 m, montare pe panou
Descriere scurta
Acest cablu DisplayPort de la Delock este proiectat pentru
a oferi un port DisplayPort mamă. Prin intermediul
conectorului suplimentar de curent continuu, este posibilă
alimentarea cu energie electrică. Prin utilizarea
adaptoarelor active, poate fi garantată o sursă de
alimentare constantă.

Notă
Dacă alimentarea este furnizată prin conectorul de curent continuu, semnalul poate fi
transmis numai într-o singură direcție. Fără alimentare externă, cablul poate fi utilizat
bidirecțional.
Specification
• Conectori:
1 x DisplayPort mamă
1 x DisplayPort mamă + 1 x mufă c.c. de 3,3 V, 2,1 x 5,5 mm
• Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de
componentele hardware conectate)
• Acceptă HDCP 2.2 (protecţie conţinut digital cu lăţime de bandă mare)
• Acceptă HDR
• Tensiune de intrare: 3,3 V
• Material: plastic PC
• Diametru cablu: ca. 5,5 mm
• Orificiu de montare: aprox. 21,5 x 12,5 mm, pas gaură şurub aprox. 28 mm
• Lungimea incl. conectori (L): aprox. 0,3 m
• Culoare: negru

Nr. 87039
EAN: 4043619870394
Țara de origine: China
Pachet: Pungă din plastic cu
închidere tip fermoar

Cerinte de sistem
• Un port tată DisplayPort liber
Pachetul contine
• Cablu DisplayPort
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Interface
Conector 1:

1 x DisplayPort mamă

Conector 2:

1 x DisplayPort mamă
1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Lungime:

0,3 m

Colour:

negru
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