Delock Convertizor Multi-AV la HDMI 4K 60 Hz
Descriere scurta
Acest convertizor multifuncțional de la Delock vă permite
să convertiți diferite surse într-un singur semnal HDMI.
Intrările de semnal sunt USB-C™ (DP Alt Mode), VGA cu
3,5 mm audio, Mini DisplayPort și HDMI. Caseta
convertizorului este o soluție practică pentru conectarea
diverselor echipamente audio / video la un proiector sau un
televizor cu intrare HDMI.

Specificatii
• Conectori:
Intrare:
1 x mini DisplayPort cu 20 pini mamă
1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
1 x USB Type-C™ (DP Alt Mode) mamă
1 x VGA cu 15 pini mamă cu piuliţe
1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini
1 x fișă tată de c.c. 5 V
1 x RJ45 mamă
Ieșire:
1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
1 x RJ45 mamă
• Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele
hardware conectate)
• Rezoluție (intrare VGA) de până la 1920 x 1080 @ 60 Hz
• Transfer al semnalelor audio și video
• Comutare automată sau prin buton
• Carcasă solidă din metal
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 179 x 80 x 25 mm

Nr. 87732
EAN: 4043619877324
Țara de origine: Taiwan, Republic of
China
Pachet: Retail Box

Specificaţie sursă de alimentare
• Sursă de alimentare de perete
• Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
• Ieşire: 5 V / 2,5 A
• Împământare la exterior, plus la interior
• Dimensiuni:
interior: ø aprox. 2,5 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm
lungime: aprox. 9,5 mm
Pachetul contine
• Convertor
• Suport de fixare
• Sursă de alimentare
• Manual de utilizare
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Interface
Output:

1 x RJ45 mamă
1 x HDMI-A cu 19 pini mamă

Input:

1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
1 x mini DisplayPort cu 20 pini mamă
1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female
1 x RJ45 mamă
1 x USB type-C™ female
1 x VGA 15 pin female
1 x DC female

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Lungime:

179 mm

Width:

80 mm

Height:

25 mm

© 2020 by Delock . Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv.
Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
87732

3/3
02.04.2020

