Kabel HDMI automobilového typu se HDMI-E samec na HDMI-E
samec, 3 m, 4K 30 Hz
Popis
Tento kabel HDMI značky Delock se používá k připojení
displeje
s
automobilovým
konektorem
HDMI-E
k multimediálnímu systému vozidla. Přenášeny jsou video
a audio signály.
Konektor HDMI-E má zamykací mechanismus a byl
vyvinut speciálně pro požadavky automobilového sektoru.
Velmi dobře snese teplotní fluktuace a vibrace a zamezuje
pronikání prachu nebo vlhkosti.

Specifikace
• Konektor:
1 x HDMI-E automobilového typu samec >
1 x HDMI-E automobilového typu samec
• Vysokorychlostní kabel HDMI™ pro automobilový průmysl
• Průřez kabelu: 30 AWG
• Průměr kabelu: cca. 6 mm
• Měděné vodiče
• Pozlacené kontakty
• Konektory pozlaceny
• Dvojité stínění
• Rychlost přenosu dat až 10,2 Gbps
• Rozlišení až 3840 x 2160 @ 30 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
• Vyhovuje Dolby® TrueHD a DTS-HD Master Audio™
• Barva: černá
• Délka včetně konektorů cca. 3 m

Číslo produktu 85289
EAN: 4043619852895
Země původu: China
Balení: Plastová taška se zipem

Systémové požadavky
• Dva volné porty HDMI-E samice
Obsah balení
• HDMI kabel
Příslušenství
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General
Specifikace:

DTS Audio
High Speed HDMI
Dolby Digital

Interface
Konektor 1:

1 x HDMI-E male

Konektor 2:

1 x HDMI-E male

Technical characteristics
Rychlost přenosu dat:

10,2 Gb/s

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Barva kabelu:

černá

Průměr kabelu:

6 mm

Cable length incl. connector:

3m

Konektor s povrchovou úpravou:

pozlacen

Pin s povrchovou úpravou:

pozlacen

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

30 AWG

Shielding:

dvojí
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