Delock Kabel High Speed HDMI med Ethernet - HDMI A hane >
HDMI A hane 4K 3 m
Beskrivning
High Speed HDMI med Ethernet-kabel från Delock
uppfyller den senaste HDMI-standarden och kombinerar
snabb dataöverföring samt ljud-/ video- och Ethernetanslutning. Således kan du ansluta t.ex. din dator eller o
DVD / Blu-ray-enhet till en bildskärm eller TV. HDMI-Agränssnittet är bakåtkompatibelt med sina föregångare
och gör att du kan använda dina befintliga enheter. Det
större kabelmåttet och de tvinnade ledningarna
säkerställer en säker anslutning även för en kabel med
denna längd.

Specifikationer
• Anslutning:
High Speed HDMI-A 19-stift, hane >
High Speed HDMI-A 19-stift, hane
• High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikation
• Sladdstorlek: 28 AWG
• Kabeldiameter: ca 7,3 mm
• Dubbelskärmad kabel
• Tvinnad parkabel
• Kopparledare
• Guldpläterade kontakter
• Överföring av ljud- och videosignaler i HD-kvalitet
• Dataöverföringshastighet upp till 10,2 Gb/s
• Stöder upplösning på upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och
ansluten maskinvara)
• 3D stöder upp till 1080p i två videoströmmar med 60 bilder per sekund i varje
• Upp till 120 Hz uppdateringsfrekvens
• Innehåller den nya Audio Return Channel (ARC)
• Använder ny avancerad färgrymd för presentation av digitala bilder
• Stöder Dolby® TrueHD och DTS-HD Master Audio™
• Mer livfulla och naturliga färger
• Färg: svart
• Kabellängd: ca. 3 m

Artikelnummer 84408
EAN: 4043619844081
Ursprungsland: China
Paket: Retail Box

Systemkrav
• Ett extra HDMI-gränssnitt
Paketets innehåll
• HDMI-sladd
Bilder
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