
15 cm  HDMI Verlengkabel, 4K 60Hz High Speed HDMI 2.0 Verlengkabel met Ethernet, 
Korte HDMI Verlengkabel, HDMI Male to Female Uitbreidingsadapter Kabel

Productcode: HD2MF6INL

Deze high-speed HDMI poort besparende kabel voorkomt slijtage van de HDMI poort van uw scherm 
of andere apparaten, door deze te verlengen tot op grotere afstand van het apparaat voor een 
flexibelere verbinding. De poort-verlengkabel ondersteunt alle HDMI 2.0 specificaties, waaronder 
resoluties tot 4K (60 Hz), en bandbreedtes tot 18 Gbps.

Om onbedoeld losraken en signaalverlies te voorkomen, is de extender voorzien van een goed 
sluitende mannelijke HDMI connector. De connector sluit automatisch aan de binnenkant van de poort, 
waarbij contactdruk ontstaat die voorkomt dat de connector in de loop der tijd losraakt vanwege 
beweging of trillingen.

Deze korte mannelijke naar vrouwelijke verlengkabel ondersteunt alle HDMI 2.0 specificaties:

• Resoluties tot 4K 60 Hz

• Hoge snelheden met een bandbreedte tot 18 Gbps

• High Dynamic Range voor een hogere contrastverhouding en levendige kleuren

• Kristelhelder geluid met tot 32 niet-gecomprimeerde digitale audiokanalen

• Ondersteunt een bioscoop beeldverhouding van 21:9 en 3D video

• Neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-versies

• Ondersteunt Consumer Electronics Control (CEC) functies

Deze poortbesparende kabel is volledig compatibel met uw HDMI 2.0 apparatuur en ondersteunt 
resoluties tot 4K 60 Hz en bandbreedtes tot 18 Gbps. De kabel is ook neerwaarts compatibel met 



eerdere HDMI-versies en is geschikt voor al uw bestaande HDMI-apparaten.

Gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Geef hoogwaardige presentaties met 4K projectors

• Sluit 4K of Ultra HD-schermen en -apparaten aan

Eigenschappen

• VERLENGKABEL: 15 cm HDMI 2.0-verlengkabel met Ethernet, 4K 60Hz (tot 4096x2160p), 18 Gbps 
bandbreedte, HDR10 voor hoge contrast ratio, ondersteunt Ultra wide aspect ratio, 32 Ch. 
multi-stream audio w/1536Hz sampling (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)

• DUURZAAM: Volledig gegoten Ultra HD high speed HDMI port saver kabel met duurzame PVC mantel 
voor maximale stevigheid en betrouwbaarheid. Korte HDMI verlengkabel met flexibele PVC 
trekontlasting voorkomt rafelen/beschadiging door intensief gebruik

• HOOGWAARDIGE KWALITEIT: 30AWG draad met vergulde connectoren voor uitstekende 
signaalintegriteit & betrouwbaarheid & EMI bescherming  met Al-Mylar folie & koperen vlechtwerk 
(85% dekking). Nylon 6/6 connector voorkomt slijtage bij frekwente aansluiting

• VOORKOMT SLIJTAGE EN SCHEUREN: Vermindert inbrengcycli op uw HDMI-poort en 
vergemakkelijkt het bereik. Sluit uw computer/laptop/desktop/workstation op een 
TV/monitor/beeldscherm/projector. Ideaal voor thuis/kantoor/reis. Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG

• SPECIFICATIES: 15 cm | Zwart | HDMI 2.0 | HDMI Male to Female Adapter | 30 AWG | PVC 
Omhulsel | Shield: Al-Mylar folie (85% dekking) | ARC, Deep Color, HDCP 2.2, CEC, BT.2020 
colorimetrie | Ondersteunt HDMI 2.0 en eerder | Levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Connectormateriaal Goud



Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale 
resoluties

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bij 60 Hz

Connector(en)

Connector A 1 - HDMI (19-polig)

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Stijl connector Recht

Draaddikte 30 AWG

Kabellengte 6.0 in [15.2 cm]

Lengte product 6.0 in [15.2 cm]

Breedte product 0.9 in [22.2 mm]

Hoogte product 0.1 in [0.4 cm]

Gewicht product 0.9 oz [25.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.3 in [7.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.1 oz [30.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd



Meegeleverd 1 - 15 cm HDMI kabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


