Delock Kabel mini DisplayPort 1.2 samec se šroubky > HDMI
samec 4K aktivní černý 2 m
Popis
Tento kabel vám umožňuje připojit HDMI monitor skrze
volné rozhraní mini DisplayPort. Kabel podporuje rozlišení
až do Ultra HD (4K) a je zpětně kompatibilní s Full-HD
1080p. Šroubky konektoru mini DisplayPortu zajišťují
spojení a zabraňují náhodnému odpojení kabelu.

Specifikace
• Konektor:
mini DisplayPort 20 pinový samec se šroubky >
HDMI-A 19 pin samec
• Vstup = mini DisplayPort; Výstup = HDMI
• Typ šroubků: #4-40, thread typ UNC, třída závitu 3A, Americký standardní šroubek
• Chipset: Parade PS176
• DisplayPort 1.2 specifikace a High Speed HDMI
• Průřez kabelu: 32 AWG
• Průměr kabelu: cca. 5,5 mm
• Pozlacené konektory
• Aktivní kabel, pro grafické karty s výstupem DP a DP++
• Přenos audio a video signálu
• Podporuje rozlišení až 4K (4096 x 2160 Pixel @ 24 Hz nebo 3840 x 2160 Pixel @ 30 Hz)
- v závislosti an systému a připojeném hardware
• Podporuje 3D zobrazení (1080p @ 120 Hz)
• Podporuje HDCP 1.3
• Podporuje Eyefinity
• Audio vstupní formáty: 8-kanálové LPCM, kompresní audio (AC-3, DTS) a HBR audio
formát až do 24 Bit audio velikost vzorku a 192 kHz vzorkovací frekvence
• 2 x feritová jádra
• Délka kabelu: cca. 2 m (včetně konektoru)
• Barva: černá
• Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Číslo produktu 83730
EAN: 4043619837304
Země původu: China
Balení: Plastová taška se zipem

Systémové požadavky
• Volný mini DisplayPort port samice
Obsah balení
• Kabel mini DisplayPort na HDMI
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