Delock Extractor Audio HDMI 4K 60 Hz compact
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.
Mic și practic
Dispozitivul poate fi conectat direct la monitor sau la
televizor, cablul scurt se potrivește cu ușurință în porturile
HDMI laterale sau încastrate. Sursa, de exemplu, un stick
de streaming TV, poate fi conectat la portul de intrare.

Specification
• Conectori:
Intrare:
1 x HDMI-A mamă
1 x USB Tip Micro-B mamă (sursă de alimentare de 5 V)
Ieșire:
1 x HDMI-A tată
1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (audio)
1 x TOSLINK mamă S/PDIF
• High Speed HDMI, 3D și HDCP 1.4 / HDCP 2.2
• Acceptă HDR (High Dynamic Range)
• Comutarea automată la stereo (2.0) atunci când se utilizează mufa stereo și oprirea
automată a ieșirii digitale
• Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
• Lățime de bandă video până la 600 MHz / 6 Gbps, max 18 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)
• Alimentare prin USB (alimentarea nu este inclusă)
• Consum energetic: max. 2 W
• Culoare: negru
• Lungime cablu fără conectori: cca 12,5 cm
• Dimensiuni fără cabu (LxlxÎ): aprox. 58 x 58 x 16 mm
Cerinte de sistem
• Un port HDMI-A mamă disponibil
• Sursă de alimentare cu un port USB liber de tip-A mamă
Pachetul contine
• Extractor Audio HDMI
• Cablu USB Tip-A la Tip Micro-B, lungime aprox. 30 cm
• Manual de utilizare
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General
Specification:

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

Interface
Output:

1 x HDMI-A cu 19 pini tată
1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female
1 x TOSLINK female

Input:

1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
1 x USB 2.0 type Micro-B female

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Video bandwidth:

600 MHz / 6 Gbps

Physical characteristics
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Carcasa uloare:

negru

Material carcasă:

Plastic

