Delock Kabel High Speed HDMI s Ethernetem - HDMI-A samec >
HDMI Mini-C samec 3D 4K 1 m Slim High Quality
Popis
Tento High Quality kabel High Speed HDMI s Ethernetem
od Delocku umožňuje propojení mezi fotoaparátem nebo
tabletem s rozhraním Mini HDMI a monitorem nebo TV s
portem HDMI-A. Kabel vyniká svým štíhlým průměrem a
krátkými konektory. Trojité stínění kabelu kombinuje rychlý
přenos dat stejně jako audio / video a připojení Ethernetu.
Vzhledem k podpoře dosáhnout maximální šířku pásma 18
Gb/s, 4K obsahuje (maximální obnovovací kmitočet 60
Hz), 3D obsahuje pro 4K rozlišení (maximální obnovovací
kmitočet 24 Hz) a pro 21:9 poměr stran v kině lze nyní
zobrazit. Kabel umožňuje současný přenos dvou video
kanálů pro zobrazení video steamů pro dva uživatele na
jedné obrazovce, stejně jako simultánní přenos až čtyř
zvukových kanálů. Kvalita audio přenosů je podstatně
zlepšena vzorkovací frekvencí až do 1536 kHz.
Speciální vlastnosti
• Extra krátké konektory s celokovovým stíněním
• Zvláště tenký průměr kabelu
Specifikace
• Konektor:
High Speed HDMI-A 19 pin samec >
High Speed HDMI Mini-C 19 pin samec
• High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikace
• Průřez kabelu: 36 AWG
• Průměr kabelu: cca. 3,2 mm
• Kabel – kroucená dvoulinka
• Měděné vodiče
• Pozlacené konektory
• Trojitě stíněný kabel
• Kovová skříňka
• Přenos audio a video signálu
• Rychlost přenosu dat až 18 Gb/s
• Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz (v závislosti an systému a připojeném hardware)
• 3D podpora: až do 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti an systému
a připojeném hardware)
• Podporuje poměr stran cinema 21:9
• Podporuje 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
• Až 120 Hz obnovovací frekvence
• Podporuje přenos 2 video kanálů současně k zobrazení pro 2 diváky na jednom displeji
• Podporuje barevné vzorkování ve formátu 4:2:0 (originální formát Blu-Ray, DVD a TV)
• Obsahuje Audio Return Channel (ARC)
• Až 32 audio kanálů pro reproduktory
• Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
• Podporuje přenos až 4 audio kanálů současně
• Podporuje dynamické nastavení synchronizace zpoždění audio / video
• Podporuje řídící povely CEC 2.0
• Používá nový advanced colour space pro zobrazení digitálních snímků
• Vyhovuje Dolby® TrueHD a DTS-HD Master Audio™
• živější a přirozené barvy
• Barva: černá
• Délka kabelu cca: 1 m

Číslo produktu 84776
EAN: 4043619847761
Země původu: China
Balení: Plastová taška se zipem

Systémové požadavky
• Volní rozhraní HDMI-A
• Zařízení s HDMI Mini-C rozhraním
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Obsah balení
• HDMI kabel
Příslušenství
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General
Specifikace:

High Speed HDMI with Ethernet

Interface
Konektor 1:

1 x HDMI-A samec

Konektor 2:

1 x HDMI Mini C 19 pin samec

Technical characteristics
Rychlost přenosu dat:

up to 18 Gb/s

Maximum screen resolution:

3D: 3840 x 2160 @ 30 Hz
3840 x 2160 @ 60 Hz

Maximum refresh rate:

120 Hz

Physical characteristics
Průměr kabelu:

3,2 mm

Konektor s povrchovou úpravou:

pozlacen

Pin s povrchovou úpravou:

pozlacen

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

36 AWG

Shielding:

trojité

Délka:

1m

Barva:

černá
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