Delock Προσαρμογέας mini DisplayPort 1.4 σε DisplayPort με
λειτουργία κλειδώματος 8K 60 Hz
Περιγραφή
Αυτός ο αντάπτορας mini DisplayPort της Delock μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μιας οθόνης
DisplayPort σε κάρτες γραφικών με θύρες mini
DisplayPort που διαθέτουν ειδικές εγκοπές στον
βραχίονα υποδοχής πάνω από τις θύρες. Το
επιπρόσθετο μάνταλο της υποδοχής του αντάπτορα
εισέρχεται μέσα στην εγκοπή και αποτρέπει την άκούσια
αποσύνδεση του αντάπτορα.

Προδιαγραφές
• Συνδετήρας:
1 x mini DisplayPort θηλυκή με λειτουργία κλειδώματος >
1 x DisplayPort θηλυκό
• Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
• DisplayPort 1.3, 1.2 και 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
• Συνδέεται DisplayPort 20 ακίδων (υποστηρίζει 3,3 V)
• Μετρητής καλωδίου: 32 AWG
• Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,8 mm
• Επιχρυσωμένες επαφές
• LS0H (δεν περιέχει αλογόνο)
• Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
• Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 32,4 Gb/s
• Ανάλυση έως και:
Εμφάνιση με υποστήριξη DSC: 7680 x 4320 @ 60 Hz
Εμφάνιση χωρίς υποστήριξη DSC: 7680 x 4320 @ 30 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Υποστηρίζει HDR
• Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
• Έως και 1536 kHz ρυθμό δειγματοληψίας ήχου
• Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 15 cm
• Χρώμα: μαύρο

Αρ. προϊόντος 65978
EAN: 4043619659784
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Poly bag

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

HDCP 1.4
HDCP 2.2
DisplayPort 1.4
HDR10

Interface
Priključak 1:

1 x Mini DisplayPort 20-polni muški

Priključak 2:

1 x DisplayPort 20-polni ženski

Technical characteristics
Brzina prijenosa podataka:

32,4 Gb/s

Maximum screen resolution:

7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics
Promjer kabela:

4.8 mm

Cable length incl. connector:

15 cm

Površinska zaštita kontakata:

pozlaćeni

Conductor gauge:

32 AWG

Boja:

crni
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