Delock Kabel HDMI-A samec > HDMI-A samice montážní panel
4K 30 Hz 1 m
Popis
Tento kabel od Delocku může být použit k prodloužení
připojení HDMI různých zařízení. Samice portu může být
připevněna dvěma šrouby, např. k zadní záslepce,
kabelového otvoru nebo skříni s odpovídajícím otvorem.
Tímto způsobem je možné instalovat HDMI konektor na
snadno přístupném místě.

Specifikace
• Konektor:
1 x HDMI-A 19 pin samec >
1 x HDMI-A 19 pin samice montážní panel
• High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikace
• Typ šroubku: #4-40 UNC
• Montážní díra: ca. 15 x 6 mm, rozteč otvoru šroubu ca. 30 mm
• Průřez kabelu: 28 AWG
• Průměr kabelu: cca. 7,3 mm
• Pozlacené konektory
• Přenos audio a video signálu
• Rychlost přenosu dat až 10,2 Gb/s
• Rozlišení až 3840 x 2160 @ 30 Hz
(v závislosti an systému a připojeném hardware)
• 3D podpora až do 1080p ve dvou video streamech, každý 60 obrázků za sekundu
• Vyhovuje Dolby® TrueHD a DTS-HD Master Audio™
• Barva: černá
• Délka včetně konektorů cca. 1,0 m

Číslo produktu 85102
EAN: 4043619851027
Země původu: China
Balení: Plastová taška se zipem

Systémové požadavky
• Volní rozhraní HDMI
Obsah balení
• HDMI panel pro montáž kabelu
• 2 šroubky
Příslušenství

© 2021 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

www.delock.de
85102

1/2
07.12.2021

General
Specifikace:

High Speed HDMI with Ethernet

Interface
Konektor 1:

1 x HDMI-A samec

Konektor 2:

1 x HDMI-A samice

Technical characteristics
Rychlost přenosu dat:

10,2 Gb/s

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Průměr kabelu:

7.3 mm

Pin s povrchovou úpravou:

pozlacen

Conductor gauge:

28 AWG

Rozměr šroubku:

30 mm

Typ šroubku:

#4-40 UNC

Délka:

1m

Barva:

černá
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