Delock Προσαρμογέας αρσενικού DisplayPort 1.2 > θηλυκό
HDMI 4K 60 Hz Παθητικός μαύρο
Περιγραφή
Αυτός ο αντάπτορας από την Delock επιτρέπει τη
σύνδεση π.χ. μιας οθόνης HDMI στο σύστημά σας μέσω
μιας ελεύθερης διεπαφής DisplayPort. Ο αντάπτορας
υποστηρίζει ανάλυση έως 4K Ultra HD στα 60 Hz και
είναι συμβατός με προηγούμενες εκδόσεις Full-HD
1080p.

Προδιαγραφές
• Συνδετήρας:
1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή >
1 x HDMI-Α 19 ακίδων, θηλυκό
• Chipset: Parade PS8409
• Προδιαγραφές High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
• Παθητικός αντάπτορας (level shifter) κατάλληλος μόνο για κάρτες γραφικών με έξοδο
DP++
• Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο
υλικό)
• Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
• Μορφές ήχου: LPCM 8-καναλιών, συμπιεσμένος ήχος και μορφή ήχου HBR με έως
και
μέγεθος δείγματος ήχου 24 Bit και ρυθμό δειγμάτων 192 kHz
• Επιχρυσωμένο βύσμα
• 1 x πηνίο φερρίτη
• Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 20 cm
• Χρώμα: μαύρο
• Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Αρ. προϊόντος 62719
EAN: 4043619627196
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort DP++
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Προσαρμογέας DisplayPort σε HDMI
Εικόνες
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General
Tehnički podaci:

DisplayPort 1.2
High Speed HDMI with Ethernet

Supported operating system:

Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa

Interface
Priključak 1:

1 x DisplayPort 20-polni muški

Priključak 2:

1 x HDMI-A 19-polni ženski

Technical characteristics
Skup čipova:

Parade PS8409

Converter type:

passive (level shifter)

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Signal transmission:

video
audio

Physical characteristics
Feritna jezgra:

1x

Kućište boja:

crna

Duljina kabela:

20 cm (bez priključkom)

Površinska zaštite konektora:

pozlaćeni

Površinska zaštita kontakata:

pozlaćeni
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