Delock Kábel mini DisplayPort 1.2-dugós csatlakozó csavarral >
HDMI-csatlakozódugó 4K aktív fekete 5 m
Leírás
Ez a kábel lehetővé teszi, hogy HDMI-monitort
csatlakoztasson egy szabad mini DisplayPort-csatolón
keresztül. A kábel legfeljebb az Ultra HD (4K) felbontást
támogatja, és visszamenőleg kompatibilis a Full-HD 1080p
szabvánnyal. A mini DisplayPort-csatlakozó csavarjával
rögzítheti a csatlakozást, és megakadályozhatja, hogy a
kábelt véletlenszerűen kihúzzák.

Műszaki adatok
• Csatlakozó:
mini DisplayPort 20 érintkezős dugó csavarral >
HDMI-A 19 érintkezős dugó
• Bemenet = mini DisplayPort; Kimenet = HDMI
• Csavar típusa: #4-40, UNC menettípus, 3A menetosztály, amerikai szabvány szerinti
csavar
• Lapkakészlet: Parade PS171
• DisplayPort 1.2 és High Speed HDMI specifikáció
• Kábel vastagsága: 32 AWG
• Kábelátmérő: kb. 5,5 mm
• Aranyozott csatlakozó
• Aktív kábel videokártyákhoz DP és DP++ kimenettel
• Hang- és videojelek továbbítása
• Támogatja a felbontás akár 4K (4096 x 2160 pixel @ 24 Hz vagy 3840 x 2160 pixel @
30
Hz) - a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően
• 3D megjelenítők támogatása (1080p @ 120 Hz)
• Támogatja a HDCP 1.3 használatát
• Támogatja a Eyefinity használatát
• Hangbemeneti formátumok: 8 csatornás LPCM, tömörített audió (AC-3, DTS) és HBR
hangformátum legfeljebb 24 Bit felbontással és 192 kHz mintavételi frekvenciával
• 2 x ferritmag
• Kábelhosszúság: kb. 5 m (a csatlakozóval együtt)
• Szín: fekete
• Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges

Tételszám 83732
EAN: 4043619837328
Származási hely: China
Csomag: Poly bag

Rendszerkövetelmények
• Ingyenes mini DisplayPort-csatlakozóhüvely
A csomag tartalma
• Kábel mini DisplayPort - HDMI
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