Delock DisplayPort 1.2 Επαναλήπτης 4K 60 Hz
Περιγραφή
Αυτός ο επαναλήπτης DisplayPort της Delock μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση του σήματος μιας
σύνδεσης DisplayPort έως και 40 μ. Ένα καλώδιο έως και
2ο μ. μακρύ μπορεί να συνδεθεί από ένα PC ή laptop στη
θύρα εισόδου του επαναλήπτη και από την άλλη πλευρά
ένα καλώδιο έως και 20 μ. στη θύρα εξόδου του
επαναλήπτη, το οποίο έπειτα συνδέεται σε μια οθόνη ή
μια τηλεόραση. Τα δεδομένα που εξέρχονται είναι
διπλής λειτουργίας (DP++), ώστε οθόνες HDMI ή DVI να
μπορούν να συνδεθούν με τους κατάλληλους
αντάπτορες.

Σημείωση
Κατά τη χρήση καλωδίου των 20 pin DisplayPort στην εξαγωγή, ο επαναλήπτης μπορεί
να λαμβάνει ρεύμα από την οθόνη.
Προδιαγραφές
• Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
1 x συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
Έξοδος:
1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
• Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
• Υποστηρίζει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων HBR2 (5,4 Gbps)
• Η έξοδος DisplayPort υποστηρίζει Διπλή λειτουργία DP++
• Μορφές εισόδου ήχου: 7.1 κανάλι έως 192 kHz ρυθμό δείγματος
• Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Διακριτική ικανότητα και μέγιστο μήκος καλωδίου:
3840 x 2160 στα 60 Hz / 5 m κατά την είσοδο, 5 m κατά την έξοδο
3840 x 2160 στα 30 Hz / 15 m κατά την είσοδο, 20 m κατά την έξοδο
2560 x 1600 στα 60 Hz / 20 m in, κατά την είσοδο, 20 m κατά την έξοδο
• Χρώμα: μαύρο
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 55 x 54 x 20 mm

Αρ. προϊόντος 11464
EAN: 4043619114641
Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic
of China
Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος
• Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
• Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
• Έξοδος: 5 V / 1 A
• Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
• Διαστάσεις:
εσωτερικά: ø περ. 1,35 mm
εξωτερικά: ø περ. 3,5 mm
Länge: ca. 7 mm
Απαιτήσεις συστήματος
• Μια ελεύθερη θύρα DisplayPort στο σύστημά σας και οθόνη
• Καλώδια σύνδεσης DisplayPort
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Επαναλήπτης DisplayPort
• Εξωτερική παροχή ρεύματος
• Εγχειρίδιο χρήστη
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Εικόνες
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General
Tehnički podaci:

DisplayPort 1.2a

Interface
Izlaz:

1 x DisplayPort 20-polni ženski

Ulaz:

1 x DisplayPort 20-polni ženski
1 x 5 V DC female 3,5 mm x 1,35 mm

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Kućište boja:

crna

Materijal kućišta:

Plastika

Duljina:

55 mm

Width:

54 mm

Height:

20 mm

Power supply
Type:

Euro wall power supply

Input:

AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A

Output:

5V/1A

Connector:

DC muški 3,5 mm x 1,35 mm
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