Delock Nagy sebességű HDMI kábel 48 Gbps 8K 60 Hz 3 m
Leírás
Ez a kiváló minőségű Delock nagy sebességű HDMI kábel
a HDMI interfészen keresztül összeköthet eszközöket,
például televíziókat, Blu-ray lejátszókat, monitorokat vagy
kivetítőket. A 48 Gb/sec maximális sávszélesség
támogatásával a tartalom 8K Ultra HD (7680 x 4320 60 Hzen) felbontással jeleníthető meg.
Dinamikus HDR és Dolby® Vision támogatás
A dinamikus HDR és a Dolby® Vision támogatásával a
kábel
ideális
házimozirendszerhez
és
játék
alkalmazásokhoz. A színek életszerűen jelennek meg
lenyűgöző mélységgel, a fényerő és a kontrasztok
optimális visszaadásával.
Tökéletes hangzás eARC támogatással
A Delock HDMI kábel támogatja az Enhanced ARC
(eARC) funkciót. Ez lehetővé teszi a HDMI készülékek,
például a Blu-ray lejátszók közvetlen csatlakoztatását a
televízióhoz. A tömörítetlen audiojeleket ezután közvetlenül
és veszteség nélkül közvetítik a csatlakoztatott
hangrendszerbe a visszajátszási csatornán keresztül.
Műszaki adatok
• Csatlakozó:
1 x HDMI-A 19 érintkezős dugó >
1 x HDMI-A 19 érintkezős dugó
• Kábel vastagsága: 30 AWG
• Kábelátmérő: kb. 6 mm
• Rézvezető
• Háromszorosan árnyékolt kábel
• Arany bevonatú érintkezők
• Hang- és videojelek továbbítása
• Akár 48 Gbps sebességű adatátvitel
• Felbontás max.:
7680 x 4320 @ 60 Hz
5120 x 2880 @ 120 Hz
3840 x 2160 @ 240 Hz
(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
• 3D támogatása: maximálisan 3840 x 2160 @ 120 Hz felbontás támogatása
(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
• 21:9 mozi méretarány támogatása
• 1080p HFR (High Frame Rate) 3D támogatása
• Támogatja a színmintavételt 4:4:4, 4:2:2 és 4:2:0 formátumban
• Támogatja a Display Stream Compression 1.2 (DSC) használatát
• Támogatja a Dolby® Vision használatát
• Támogatja a Dynamic HDR használatát
• Támogatja a Game Mode VRR használatát
• Támogatja a eARC használatát
• Akár 32 hangcsatorna hangszórókhoz
• Akár 1536 kHz audió mintavételi sebesség
• Támogatja a Dolby® TrueHD és a DTS-HD Master Audio™ technológiát
• Támogatja a dialógus dinamikus szinkronizálását a szájmozgással
audió / videó késlekedés esetén
• CEC 2.0 vezérlési parancsok támogatása
• Szín: fekete
• Hosszúság (a csatlakozóval együtt) (L): kb. 3 m
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Csomag: Retail Box

Rendszerkövetelmények
• Ingyenes HDMI-csatoló
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A csomag tartalma
• High Speed HDMI-kábel
Képek
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General
Műszaki adatok:

Ultra High Speed HDMI
Dolby® Vision
Dynamic HDR

Interface
Csatlakozó 1:

1 x HDMI-A 19 érintkezős dugó

Csatlakozó 2:

1 x HDMI-A 19 érintkezős dugó

Technical characteristics
Sebességű adatátvitel:

48 Gb/s

Maximum screen resolution:

7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics
Kábelátmérő:

6 mm

Tű bevonata:

aranyozott

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

30 AWG

Shielding:

triple

Hosszúság:

3m

Szín:

fekete
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