Delock Καλώδιο High Speed HDMI με Ethernet –
Αρσενικό HDMI A > Αρσενικό HDMI A 10 m
Περιγραφή
Αυτό το καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας με Ethernet της Delock
συμμορφώνεται με το πιο πρόσφατο πρότυπο HDMI και συνδυάζει
τη γρήγορη μετάδοση δεδομένων καθώς και σύνδεση ήχου / βίντεο
και Ethernet. Κατά συνέπεια, μπορείτε να συνδέσετε π.χ. τον
υπολογιστή σας ή μια μονάδα δίσκου DVD / Blu-ray με μια οθόνη ή
μια τηλεόραση. Η διεπαφή HDMI-A είναι συμβατή με τις
προηγούμενες εκδόσεις της και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε
τις υπάρχουσες συσκευές σας. Το μεγαλύτερο μέγεθος του
καλωδίου

και

οι

συνεστραμμένες

γραμμές

δεδομένων

εξασφαλίζουν μια ασφαλή σύνδεση ακόμα και σε αυτό το μήκος
καλωδίου.
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Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά
Συνδετήρας:
High Speed HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή >
High Speed HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή
Προδιαγραφές High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
Μετρητής καλωδίου: 24 AWG
Διάμετρος καλωδίου: περίπου 9,5 mm
Καλώδιο διπλής θωράκισης
Καλωδίωση συστραμμένου ζεύγους
Αγωγός χαλκού
Επιχρυσωμένο βύσμα
Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10,2 Gb/s
Υποστηρίζει ανάλυση έως 4096 x 2160 pixel (4K)
Υποστήριξη 3D έως 1080p σε δύο ροές βίντεο με
60 εικόνες το δευτερόλεπτο η κάθε μία
Ρυθμός ανανέωσης έως και 120 Hz
Περιέχει το νέο κανάλι επιστροφής ήχου (Audio Return Channel - ARC)
Χρησιμοποιεί νέο προηγμένο χρωµατικό χώρο για την παρουσίαση
των ψηφιακών εικόνων
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Υποστηρίζει Dolby® TrueHD και DTS-HD Master Audio™
Πιο ζωντανά και φυσικά χρώματα
Χρώμα: μαύρο
Μήκος καλωδίου: περίπου 10 m

Απαιτήσεις συστήματος
Μια ελεύθερη διεπαφή HDMI

Περιεχόμενα συσκευασίας
Καλώδιο HDMI

Εικόνες
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