Delock Extractor Audio HDMI
Descriere scurta
Acest adaptor de la Delock poate fi folosit pentru
extragerea semnalului audio de la o transmisie HDMI. În
timp ce semnalul video este afișat pe un televizor sau
monitor, semnalul audio poate fi transmis digital (S/PDIF)
sau analog (stereo) la alte dispozitive, cum ar fi căștile sau
un receptor surround.

Specificatii
• Conectori:
Intrare:
1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
1 x fișă mamă de c.c. de 5,5 x 2,1 mm
Ieșire:
1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (audio)
1 x TOSLINK mamă S/PDIF
1 x RCA mamă S/PDIF
• Comutare între stereo și 5.1 canale
• High Speed HDMI, 3D și HDCP 1.4
• Ieșire cu funcția de repetare HDMI
• Rezoluție de până la: Full-HD 1080p
• Lăţime de bandă video până la 225 MHz/2,25 Gbps per canal, max. 6,75 Gbps
• Acceptă toate formaturile audio 2.0 și 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
• Rate de eșantionare acceptate: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (în funcție
de sistem și de dispozitivele conectate)
• Audio CEC și HDMI redirecționate către ieșire (transmisie)
• Carcasă solidă din metal
• Consum energetic: max. 2,5 W
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 70 x 60 x 20 mm

Nr. 62492
EAN: 4043619624928
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Specificaţie sursă de alimentare
• Sursă de alimentare de perete
• Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
• Ieşire: 5 V / 1 A
• Împământare la exterior, plus la interior
• Dimensiuni:
interior: ø aprox. 2,1 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm
lungime: aprox. 9 mm
Pachetul contine
• Extractor Audio HDMI
• Suporturi și șuruburi de montare
• Sursă de alimentare
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