Delock Ψηφιακός εξαγωγέας ήχου HDMI 4Κ 60 Hz
Περιγραφή
Αυτός ο προσαρμογέας της Delock μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή του σήματος ήχου από
μετάδοση HDMI. Ενώ το σήμα βίντεο προβάλλεται σε
τηλεόραση ή οθόνη, το σήμα ήχου μπορεί να σταλεί ως
ψηφιακό (S/PDIF) ή αναλογικό (στερεοφωνικό) σε άλλες
συσκευές, όπως ακουστικά ή πολυκάναλο δέκτη.
Μικρό και πρακτικό
Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην οθόνη ή
στην TV, ενώ το κοντό καλώδιο τοποθετείται εύκολα σε
πλαϊνές θύρες HDMI ή θύρα σε εσοχή. Η πηγή, π.χ. ένα
στικάκι μετάδοσης TV, μπορεί να συνδεθεί στην θύρα
εισόδου.

Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x HDMI-A θηλυκό
1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
Έξοδος:
1 x HDMI-A αρσενικό
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (ήχου)
1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
• HDMI Υψηλής ταχύτητας, 3D και HDCP 1,4
• Υποστηρίζει HDR (High Dynamic Range)
• Αυτόματη εναλλαγή σε στερεοφωνικό (2.0) όταν χρησιμοποιείτε βύσμα stereo και
αυτόματη σίγαση της ψηφιακής εξόδου
• Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
• Εύρος βίντεο έως και 600 MHz / 6 Gbps, με μέγιστο τα 18 Gbps
• Υποστηρίζει όλες τις συνηθισμένες μορφές ήχου 2.0 και 5.1: Ήχος LPCM,
Dolby Digital, DTS
• Υποστηριζόμενοι ρυθμοί δείγματος: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz
(ανάλογα με το σύστημα και τις συνδεδεμένες συσκευές)
• Ήχος CEC και HDMI δρομολογημένος προς την έξοδο (διέλευση)
• Τροφοδοσία ρεύματος μέσω USB (η παροχή ρεύματος δεν συμπεριλαμβάνεται)
• Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 2 W
• Χρώμα: μαύρο
• Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 12,5 cm
• Διαστάσεις χωρίς το καλώδιο (ΜxΠxΥ): περ. 58 x 58 x 16 mm
Απαιτήσεις συστήματος
• Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα HDMI-A
• Παροχή ρεύματος μέσω ελεύθερης θηλυκής θύρας USB Τύπου-A
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Εξαγωγέας ήχου HDMI
• Καλώδιο USB Τύπου-A σε Τύπο Micro-B, μήκους περ. 30 cm
• Εγχειρίδιο χρήστη
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Συσκευασία: • Retail Box

Εικόνες

General
Προδιαγραφές:

DTS Audio
High Speed HDMI
Dolby Digital
HDCP 1.4
HDCP 2.2
LPCM
HDR

Interface
Έξοδος:

1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
1 x TOSLINK female

Είσοδος :

1 x HDMI-Α 19 ακίδων, θηλυκό
1 x USB 2.0 τύπου Micro-B, θηλυκό

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Video bandwidth:

600 MHz / 6 Gbps

Physical characteristics
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Περίβλημα Χρώμα:

μαύρο

Υλικό περιβλήματος:

πλαστική

