Delock Repetor DisplayPort 1.2 4K 60 Hz
Descriere scurta
Acest repetor DisplayPort de la Delock poate fi utilizat
pentru îmbunătățirea semnalului unei conexiuni a portului
de afișare până la 40 m. Un cablu cu lungimea de până la
20 m poate fi conectat de la un PC sau laptop la portul de
intrare al repetorului, iar pe de altă parte, un cablu cu
lungimea de până la 20 m la portul de ieșire al repetorului,
care este apoi conectat la un afișaj sau televizor. Ieșirea
acceptă modul dual (DP ++), astfel încât monitoarele
HDMI sau DVI pot fi conectate cu adaptoare adecvate.

Notă
Atunci când utilizați un cablu DisplayPort cu 20 de pini la ieșire, repetorul poate fi alimentat
de afișaj.
Specificatii
• Conectori:
Intrare:
1 x DisplayPort cu 20 pini mamă
1 x fișă tată de c.c. 5 V
Ieșire:
1 x DisplayPort cu 20 pini mamă
• DisplayPort 1.2 specificație
• Supports HBR2 (5.4 Gbps) data rate
• Ieşirea DisplayPort acceptă Dual Mode DP++
• Formate intrare audio: 7.1 canale, frecvenţă de eşantionare de până la 192 kHz
• Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
• Rezoluția și lungimea maximă a cablului:
3840 x 2160 la 60 Hz / 5 m în interior, 5 m la exterior
3840 x 2160 la 30 Hz / 15 m în interior, 20 m la exterior
2560 x 1600 la 60 Hz / 20 în interior, 20 m la exterior
• Culoare: negru
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 55 x 54 x 20 mm

Nr. 11464
EAN: 4043619114641
Țara de origine: Taiwan, Republic of
China
Pachet: Retail Box

Specificaţie sursă de alimentare
• Sursă de alimentare de perete
• Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
• Ieşire: 5 V / 1 A
• Împământare la exterior, plus la interior
• Dimensiuni:
interior: ø aprox. 1,35 mm
exterior: ø aprox. 3,5 mm
Länge: ca. 7 mm
Cerinte de sistem
• Un port DisplayPort gratuit pe sistemul și afișajul dvs
• Cabluri de conectare DisplayPort
Pachetul contine
• Repetator DisplayPort
• Sursă de alimentare externă
• Manual de utilizare
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General
Specification:

DisplayPort 1.2a

Interface
Output:

1 x DisplayPort cu 20 pini mamă

Input:

1 x DisplayPort cu 20 pini mamă
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
Carcasa uloare:

negru

Material carcasă:

Plastic

Lungime:

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:

fișă tată de c.c. 3,5 mm x 1,35 mm
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