Delock Sistemul 45 HDMI Adaptor unghi de 90°
Descriere scurta
Acest adaptor Sistem 45 de la Delock este conceput
pentru a conecta două cabluri HDMI. Adaptorul poate fi
utilizat pentru extinderea cablurilor sau pentru a schimba
genul. Cele două găuri laterale permit fixarea adaptorului
în dispozitive sau mobilă, de exemplu.
Potrivit pentru capacul modulului Delock Sistem 45
Forma și distanțarea găurilor sunt adaptate în mod optim
pe placa modulului Delock Sistem 45 cu decupaj
dreptunghiular. În combinație cu capacul modulului,
adaptorul poate fi montat într-un suport pentru modulul
Delock Sistem 45 sau într-o conductă de cablu de 45 mm.

Specification
• Conectori: 2 x HDMI-A mamă
• Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele
hardware conectate)
• Acceptă comenzile de control CEC 2.0
• Acceptă HDCP 2.2 (protecţie conţinut digital cu lăţime de bandă mare)
• Acceptă HDR
• Material: plastic PC
• Potrivit pentru placa modulului Sistemului 45 decupat dreptunghiular 12,5 x 21,5 mm
Delock Sistem 45
• Distanţă orificiu şurub: cca 28 mm
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 36,0 x 26,5 x 20,5 mm
• Culoare: negru

Nr. 81308
EAN: 4043619813087
Țara de origine: Taiwan, Republic of
China
Pachet: Pungă din plastic cu
închidere tip fermoar

Cerinte de sistem
• Un port tată HDMI-A liber
Pachetul contine
• Adaptor HDMI
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Interface
connector:

2 x HDMI-A Buchse

Physical characteristics
Carcasa uloare:

negru

Material:

plastic

Lungime:

26.5 mm

Width:

36 mm

Height:

21.5 mm
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