HDMI Αυτοκινούμενο καλώδιο HDMI-E αρσενικό προς HDMI-E
αρσενικό 3 μ. 4K 30 Hz
Περιγραφή
Αυτό το καλώδιο HDMI της Delock χρησιμοποιείται για
τη σύνδεση μιας οθόνης με αυτοκινούμενο σύνδεσμο
HDMI-E στο σύστημα πολυμέσων ενός οχήματος.
Μεταδίδονται ηχητικά σήματα και σήματα video.
Ο σύνδεσμος HDMI-E διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος
και έχει σχεδιαστεί ειδικά για απαιτήσεις στον τομέα
των οχημάτων. Μπορεί να αντέξει αυξομειώσεις
θερμοκρασίας και δονήσεις πολύ καλά και αποτρέπει
την είσοδο ακαθαρσιών και υγρασίας.

Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x HDMI-E Αυτοκινούμενο αρσενικό >
1 x HDMI-E Αυτοκινούμενο αρσενικό
• Καλώδιο HDMI™ υψηλής ταχύτητας για χρήση σε αυτοκίνητα
• Μετρητής καλωδίου: 30 AWG
• Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6 mm
• Αγωγός χαλκού
• Επιχρυσωμένες επαφές
• Επιχρυσωμένοι σύνδεσμοι
• Καλώδιο διπλής θωράκισης
• Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10,2 Gbps
• Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Υποστηρίζει Dolby® TrueHD και DTS-HD Master Audio™
• Χρώμα: μαύρο
• Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 3 m

Αρ. προϊόντος 85289
EAN: 4043619852895
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Απαιτήσεις συστήματος
• Δύο ελεύθερες θηλυκές θύρες HDMI-E
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Καλώδιο HDMI
Εικόνες
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General
Προδιαγραφές:

DTS Audio
High Speed HDMI
Dolby Digital

Interface
Συνδετήρας 1:

1 x HDMI-E male

Συνδετήρας 2:

1 x HDMI-E male

Technical characteristics
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:

10,2 Gb/s

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Χρώμα καλωδίου:

μαύρο

Διάμετρος καλωδίου:

6 mm

Cable length incl. connector:

3m

Τελείωμα συνδέσμου:

επιχρυσωμένη

Τελείωμα ακίδας:

επιχρυσωμένη

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

30 AWG

Shielding:

double
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