Delock Kabel MHL 3.0 samec > High Speed HDMI-A samec 4K 5
m
Popis
MHL kabel od Delocku vám umožňuje přehrávat
multimediální obsah ze smartphonu nebo tabletu na
velkém displeji nebo TV, které podporují MHL Kabel
vyhovuje specifikaci MHL 3.0 a podporuje rozlišení
displeje až do Ultra HD (4K) a zvuk 7.1 Surround Sound.
Rozšířená RCP funkce umožňuje snadné a praktické
ovládání mobilních zařízení pomocí dálkového ovladače
televizoru nebo jiného periferního zařízení, jako je
například dotyková obrazovka, klávesnice nebo myš. Vaše
mobilní zařízení se nabíjí během používání a proto není
potřeba přídavné napájení.

Specifikace
• Konektor:
MHL 3.0 USB typ Micro-B 5 pin samec >
High Speed HDMI-A 19 pin samec
• MHL 3.0 (Mobile High-Definition Link) specifikace
• Zpětně kompatibilní s MHL 1.0, 2.0
• Průřez kabelu:
28 AWG datové vodiče
24 AWG napájecí vodiče
• Měděné vodiče
• Trojitě stíněný kabel
• Přenos audio a video signálu
• Podporuje rozlišení až 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti an systému a připojeném
hardware)
• Podporuje zvuk 7.1 Surround Sound s Dolby® TrueHD a DTS-HD Master Audio™
• Podporuje řídící povely CEC
• Podporuje RCP (Remote Control Protocol) s prodlouženou podporou pro TV dálkové
ovladače a periferní zařízení jako je dotykový displej, klávesnice nebo myš
• Podporuje HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
• Nabíjecí příkon: až do 10 W
• Barva: černá
• Délka kabelu: cca. 5 m (včetně konektoru)

Číslo produktu 83651
EAN: 4043619836512
Země původu: China
Balení: Poly bag

Systémové požadavky
• Volný port MHL Micro USB type B 5 pin samice
• Volný port HDMI na výstupním zařízení s podporou MHL
Obsah balení
• Kabel MHL > HDMI
Příslušenství
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