Delock Ενεργός Αντάπτορας mini DisplayPort 1.4 προς HDMI 8K
με λειτουργία HDR
Περιγραφή
Αυτός ο αντάπτορας της Delock επιτρέπει τη σύνδεση
μιας οθόνης HDMI, ενός προτζέκτορα ή μιας
τηλεόρασης στη συσκευή με μια ελεύθερη διεπαφή mini
DisplayPort. Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων, ο
αντάπτορας είναι ιδανικός για χρήση σε ταξίδια.
Άριστη ποιότητα εικόνας
Ο αντάπτορας υποστηρίζει μια ανάλυση έως και 8K
Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz), η οποία είναι τέσσερις
φορές η ανάλυση του 4K και είναι αντίστροφα συμβατή
στις 4K Ultra HD και Full-HD 1080p. Έτσι, ο αντάπτορας
της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές
όπως σε φωτογραφίες και επεξεργασία βίντεο,
ψηφιακές οθόνες βίντεο και παιχνίδια.
Υποστηρίζει HDR
Με την υποστήριξη της λειτουργίας HDR (High Dynamic
Range), η οθόνη μπορεί να εμφανίζει εικόνα
ευκρινέστερη, καθαρότερη και πιο ζωηρή.
Ενεργός αντάπτορας
Ο αντάπτορας προσφέρει ενεργή μετατροπή και έτσι
είναι κατάλληλος για κάρτες γραφικών που δεν
παρέχουν έξοδο σημάτων DP++.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x mini DisplayPort αρσενικό
1 x HDMI-A θηλυκό
1 x USB Type-C™ θηλυκό (προαιρετικό για τροφοδοσία)
• Chipset: Realtek RTD2173
• Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
• Διακριτική ικανότητα:
με DSC:
7680 x 4320 @ 60 Hz
χωρίς DSC:
7680 x 4320 @ 30 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
• Υποστηρίζει οθόνες 3D
• Υποστηρίζει HDR10
• Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
• Plug & Play
• Υλικό περιβλήματος: αλουμίνιο
• Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 20 cm
• Χρώμα: μαύρο / γκρί

Αρ. προϊόντος 63200
EAN: 4043619632008
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα mini DisplayPort
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Προσαρμογέας mini DisplayPort σε HDMI
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Εικόνες
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General
Λειτουργία :

Plug & Play

Προδιαγραφές:

HDCP 1.4
HDCP 2.2
DisplayPort 1.4

Interface
Έξοδος:

1 x HDMI-A female

Είσοδος :

1 x mini DisplayPort male

Technical characteristics
Chipset:

Realtek RTD2173

Maximum screen resolution:

7680 x 4320 @ 60 Hz

Signal transmission:

βίντεο
ήχου

Physical characteristics
Υλικό περιβλήματος:

αλουμίνιο

Μήκος καλωδίου:

20 cm (χωρίς το σύνδεσμο)

Χρώμα:

γκρί
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