Delock Αντάπτορας MHL 3.0 > HDMI υψηλής ταχύτητα με
ανάλυση Ultra-HD 4K και RCP Premium
Περιγραφή
Αυτός ο αντάπτορας MHL 3.0 από την Delock σας δίνει
τη δυνατότητα να συνδέετε π.χ. τη συσκευή smartphone
σας σε μια TV που υποστηρίζει UHD και να
παρακολουθείτε εικόνες ή βίντεο σε ποιότητα UHD
χρησιμοποιώντας προαιρετικά ένα καλώδιο HDMI.
Επιπλέον ο αντάπτορας προσφέρει μια τυπική θηλυκή
υποδοχή USB Micro-B στο πλάι. Συνδέστε την
τροφοδοσία ρεύματος της συσκευής smartphone σας σε
μια υποδοχή USB Micro-B, προκειμένου να προβείτε σε
αναπαραγωγή βίντεο και να τροφοδοτείτε ταυτόχρονα
την κινητή συσκευή σας με ρεύμα.

Προδιαγραφές
• Συνδετήρας:
MHL 3.0 USB τύπου Micro-B 5 ακίδων αρσενικό >
θηλυκό HDMI-Α 19 ακίδων + θηλυκό Micro USB τύπου Β
• Προδιαγραφές MHL 3.0 (Mobile High-Definition Link)
• MHL 1.0 και 2.0 συμβατό και με το παλαιότερο
• Chipset: Silicon Image 9394
• Υποστηρίζει ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Υποστηρίζει οθόνες 3D (1080p @ 60 Hz)
• Μεταφορά ψηφιακών ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο σε ποιότητα UHD
• Υποστηρίζει εντολές ελέγχου CEC
• Υποστηρίζει RCP (Πρωτόκολλο απομακρυσμένου ελέγχου) με εκτεταμένη
υποστήριξη για
τηλεχειριστήρια τηλεόρασης και περιφερειακών συσκευών, όπως οθόνες αφής,
πληκτρολόγιο ή ποντίκι
• Υποστηρίζει HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
• Ρεύμα φόρτισης: έως 10 W
• Χρώμα: μαύρο
• Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περίπου 20 cm
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Απαιτήσεις συστήματος
• Μια ελεύθερη θηλυκή υποδοχή MHL Micro USB τύπου B 5 ακίδων
• Τροφοδοσία ρεύματος μέσω της υποδοχής USB Micro-B του αντάπτορα MHL
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Αντάπτορας MHL > HDMI
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες
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