Delock Προσαρμογέας αρσενικού mini DisplayPort 1.2 με βίδα >
θηλυκό HDMI 4K Ενεργό μαύρο
Περιγραφή
Αυτός ο προσαρμογέας σάς επιτρέπει να συνδέσετε π.χ.
μια οθόνη HDMI μέσω μιας ελεύθερης διεπαφής mini
DisplayPort. Ο αντάπτορας υποστηρίζει ανάλυση έως
Ultra HD (4K) και είναι συμβατός με προηγούμενες
εκδόσεις Full-HD 1080p. Ο αντάπτορας προσφέρει
ενεργή μετατροπή και έτσι είναι κατάλληλος για κάρτες
γραφικών που δεν παρέχουν έξοδο σημάτων DP++. Η
βίδα του μίνι συνδέσμου DisplayPort σταθεροποιεί τη
σύνδεση και αποτρέπει την τυχαία αποσύνδεση του
καλωδίου.

Προδιαγραφές
• Συνδετήρας:
mini DisplayPort 20 ακίδων, αρσενικό με βίδα >
HDMI-Α 19 ακίδων, θηλυκό
• Τύπος βίδας: #4-40, με σπείρωμα UNC, σπείρωμα κλάσης 3A, American Standard
Screw
(Βίδα American Standard)
• Chipset: Parade PS176
• Προδιαγραφή DisplayPort 1.2 και High Speed HDMI
• Μετρητής καλωδίου: 32 AWG
• Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5,5 mm
• Επιχρυσωμένο βύσμα
• Ενεργός αντάπτορας για κάρτες γραφικών με έξοδο DP και DP++
• Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
• Υποστηρίζει ανάλυση έως και 4K (4096 x 2160 pixel @ 24 Hz ή 3840 x 2160 pixel @
30
Hz) - ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό
• Υποστηρίζει οθόνες 3D (1080p @ 120 Hz)
• Υποστηρίζει HDCP 1.3
• Υποστηρίζει Eyefinity
• Μορφές εξόδου ήχου: LPCM 8-καναλιών, συμπιεσμένος ήχος (AC-3, DTS) και μορφή
ήχου HBR με έως και μέγεθος δείγματος ήχου 24 Bit και ρυθμό δειγμάτων 192 kHz
• 1 x πηνίο φερρίτη
• Μήκος καλωδίου: περίπου 25 cm (περιλ. ο σύνδεσμος)
• Χρώμα: μαύρο
• Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Αρ. προϊόντος 62640
EAN: 4043619626403
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Poly bag

Απαιτήσεις συστήματος
• Μία ελεύθερη θηλυκή mini DisplayPort
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Προσαρμογέας mini DisplayPort σε HDMI
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