Delock HDMI adapter apa - anya 8K 60 Hz mágneses
Leírás
Ez a Delock mágneses adapter használható HDMI
eszközök összekapcsolására. Az adapter port-védőként is
használható, hogy megóvja csatlakozó felületet az
elhasználódástól gyakori használat esetén. Az adapter úgy
került kialakításra, hogy az eszköz portjában marad és
megóvja a csatlakozó felület eldeformálódását valamint
porvédelmet is biztosít.
Mágneses funkció
Az adapter alkalmazásakor, a kábel az adapter túlsó
oldalához csatlakoztatható, amely oldal mágnesesen
kapcsolódik az eszköz többi részével. A robosztus
mágneses erő biztosítja a HDMI kapcsolat védelmét.
Minőség
Az adapter optikailag és minőségileg is meggyőző hatású
elegáns alumínium borításának köszönhetően, ami
könnyűvé, biztossá és ellenállhatóvá teszi. A tavaszi
terhelésű kapcsolatok (Pogo pin csatlakozók) biztosítják a
funkciók
megbízhatóságát
kiváló
csatlakozási
tartóssággal.
Megjegyzés
A kapcsolat megszüntethetó, ha a kábel húzófeszültség tárgya less.
Műszaki adatok
• Csatlakozó:
1 x HDMI-A dugó > 20 Pogo érintkezős
1 x HDMI-A hüvely > 20 Pogo érintkezős
• Hang- és videojelek továbbítása
• Felbontás: max. 7680 x 4320 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől
függően)
• Támogatja a HDR használatát
• Támogatja a HDCP használatát
• Anyaga: alumínium
• Méretek: 3,2 x 2,0 x 1,0 cm (HxSzxM) csatlakozó nélkül
• Szín: antracit
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Rendszerkövetelmények
• Egy szabad HDMI-csatlakozóhüvely
A csomag tartalma
• Adapter
Képek
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Interface
Csatlakozó 1:

1 x HDMI-A dugó

Csatlakozó 2:

1 x HDMI-A hüvely

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz
7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics
Tű bevonata:

aranyozott

Hosszúság:

32 mm

Width:

21 mm

Height:

10 mm

Szín:

antracit
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