Delock Cablu High Speed HDMI 48 Gbps 8K 60 Hz 0,5 m
Descriere scurta
Acest cablu High Speed HDMI, de la Delock, poate fi
utilizat pentru conectarea dispozitivelor cu interfață HDMI,
cum ar fi televizoare, playere Blu-ray, monitoare sau
proiectoare. Prin acceptarea unei lățimi de bandă maxime
de 48 Gbps, conținutul poate fi afișat în Ultra HD 8K (7680
x 4320 @ 60 Hz) resp. 5K (5120 x 2880 @ 120 Hz) și
rezoluție Ultra HD4K (3840 x 2160 @ 240 Hz).
Suport dinamic HDR și Dolby® Vision
Acceptând Dynamic HDR și Dolby® Vision, cablul este
ideal pentru aplicațiile home cinema și jocuri. Culorile sunt
afișate în mod realist, cu profunzime impresionantă,
luminozitatea și contrastul sunt reproduse optim.
Sunet perfect cu suport eARC
Cablul Delock HDMI acceptă ARC îmbunătățit (eARC).
Acest lucru permite ca dispozitivele HDMI, cum ar fi
playerele Blu-ray, să fie conectate direct la televizor.
Semnalele audio necomprimate sunt apoi transmise direct
și fără pierderi la sistemul de sunet conectat prin canalul
de retur audio.

Specificatii
• Conectori:
1 x HDMI-A cu 19 pini tată >
1 x HDMI-A cu 19 pini tată
• Grosime cablu:
Linia de date 30 AWG
Linia de alimentare 28 AWG
• Diametru cablu: ca. 7,3 mm
• Conductor din cupru
• Cablu cu ecranare triplă
• Contacte placate cu aur
• Transfer al semnalelor audio și video
• Rată de transfer a datelor de până la 48 Gbps
• Rezoluție de până la:
7680 x 4320 @ 60 Hz
5120 x 2880 @ 120 Hz
3840 x 2160 @ 240 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
• Suport 3D: până la 3840 x 2160 @ 120 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
• Acceptă raportul de film cinematografic 21:9
• Acceptă 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
• Acceptă prelevarea de culori în format 4:4:4, 4:2:2 și 4:2:0
• Acceptă Display Stream Compression 1.2 (DSC)
• Acceptă Dolby® Vision
• Acceptă Dynamic HDR
• Acceptă Game Mode VRR
• Acceptă eARC
• Până la 32 canale audio pentru difuzoare
• Rată de eșantionare audio de până la 1536 kHz
• Acceptă Dolby® TrueHD şi DTS-HD Master Audio™
• Acceptă reglarea dinamică a sincronicității buzelor la întârzieri audio / video
• Acceptă comenzile de control CEC 2.0
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• Culoare: negru / aur
• Lungimea incl. conectori (L): aprox. 0,5 m
Cerinte de sistem
• O interfață HDMI liberă
Pachetul contine
• Cablu High Speed HDMI
Imagini
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General
Specification:

High Speed HDMI with Ethernet
Dolby® Vision
Dynamic HDR

Interface
Conector 1:

1 x HDMI-A 19 pin male

Conector 2:

1 x HDMI-A 19 pin male

Technical characteristics
Data transfer rate:

48 Gb/s

Maximum screen resolution:

7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics
Cable diameter:

7.3 mm

Connector finishing:

gold-plated

Pin finishing:

gold-plated

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

30 AWG data line
28 AWG power line

Shielding:

triple

Lungime:

50 cm

Colour:

schwarz / gold
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