Delock Przewód MHL 3.0 męski > High Speed HDMI-A męski 4K
5m
Opis
Przewód MHL firmy Delock służy do odtwarzania treści
multimedialnych ze smartfonu z funkcją MHL lub tabletu
PC na dużym ekranie lub telewizorze z obsługą standardu
MHL. Ten przewód spełnia wymogi standardu MHL 3.0 i
obsługuje rozdzielczości ekranu do Ultra HD (4K) oraz
dźwięk przestrzenny w systemie 7.1. Rozbudowana
funkcja RCP umożliwia łatwe i przydatne sterowanie
urządzeniami przenośnymi przy użyciu pilota do telewizora
lub innego urządzenia peryferyjnego, np. ekranu
dotykowego, klawiatury lub myszy. Urządzenie przenośne
jest ładowane w trakcie użytkowania, dlatego też nie jest
wymagane dodatkowe źródło zasilania.

Specyfikacja
• Złącze:
5-pinowy wtyk męski MHL 3.0 USB typu Micro-B >
19-pinowe męski złącze High Speed HDMI-A
• Specyfikacja MHL 3.0 (Mobile High-Definition Link)
• Wsteczna zgodność z MHL 1.0, 2.0
• Średnica kabla:
linia danych 28 AWG
linia zasilania 24 AWG
• Miedziany przewodnik
• Potrójnie ekranowany przewód
• Transfer sygnałów audio i video
• Obsługa rozdzielczości do 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i
podłączonych urządzeń)
• Obsługuje dźwięk przestrzenny w systemie 7.1 w technologii Dolby® TrueHD oraz
DTS-HD Master Audio™
• Obsługuje polecenia sterowania CEC
• Obsługuje protokół RCP (protokół zdalnego sterowania) z rozbudowaną obsługą
pilotów do telewizora oraz urządzeń peryferyjnych, np. ekranu dotykowego, klawiatury
lub myszy
• Obsługa HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
• Moc ładowania: maks. 10 W
• Kolor: czarny
• Długość kabla: ok. 5 m (ze złączem)

Numer artykułu 83651
EAN: 4043619836512
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Poly bag

Wymagania systemowe
• Wolne 5-pinowe gniazdo żeńskie MHL Micro USB typu B
• Wolne złącze HDMI w urządzeniu wyjściowym z obsługą MHL
Zawartość opakowania
• Kabel MHL > HDMI
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