
10 m HDMI 2.0-kabel - 4K 60 Hz aktiv HDMI-kabel - CL2-klassad för vägginstallation - 
UHD-HDMI-kabel med hög hastighet och lång hållbarhet - HDR, 18 Gbps - 
Hane-till-hane-sladd - Svart

Produkt ID: HD2MM10MA

CL2 HDMI-kabel klassad för vägginstallationer. Kabeln har en inbyggd aktiv signalförstärkare för 
anslutningsavstånd på upp till 10 meter, utan signalförlust mellan dina HDMI-enheter. Kabeln är även 
bakåtkompatibel med tidigare HDMI-specifikationer och fungerar med alla dina befintliga 
HDMI-enheter.

Kabelns inbyggda förstärkarkretsar boostar HDMI-signalen utan någon extern strömkälla. Stöder 
längre anslutningar än vanlig HDMI. Den aktiva kabeln har dessutom en tunnare trådkonstruktion för 
ökad flexibilitet vilket gör den perfekt för vägginstallationer.

Denna 4K HDMI-kabel stöder upplösningar på upp till 4K @ 60Hz (3840x2160p) och bandbredd på 
upp till 18Gbps Den stöder dessutom HDR (High Dynamic Range) för högre kontrastförhållande och 
levande färger.

Med högre upplösningar, förbättrade hastigheter och skarpare bilder ger kabeln den bästa 
HDMI-anslutningen som finns tillgänglig idag. Den perfekta kabeln för att skapa den ultimata 
hembiokänslan, för en verklighetstrogen digital skyltning eller exceptionella presentationer.

Kabeln stöder också upp till 32 okomprimerade digitala ljudkanaler för kristallklart ljud.

HD2MM10MA täcks av en 2-årsgaranti från StarTech.com.

Obs.: Kabeln har en enkelriktad arkitektur som kräver att kabeln installeras åt rätt håll. Se till att 
HDMI-kontakten märkt "TV" är ansluten till skärmen för att vara säker på att enheten och 
HDMI-källan är korrekt anslutna.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

Användning

• För inbyggda vägginstallationer där CL2-brandklassning krävs

• Anslut 4K/Ultra HD-skärmar och -enheter

• Anslut HDMI-projektorer i styrelserum, klassrum eller konferensrum

Funktioner

• 4K HDMI-KABEL: Ultra HD-HDMI 2.0-kabel med 18 Gbps bandbredd; 4K 60 Hz UHD (3 840 x 2 
160), HDR för kraftfullt kontrastförhållande, 21:9 bio-bildförhållande, 32 ljudkanaler vid 1 536 Hz 
samplingsfrekvens och stöd för 3D-video

• AKTIVT KRETSSYSTEM: Med den aktiva bussdrivna förstärkningen kommer man upp till en video på 
10 m (behövs ingen strömförsörjning), stöder BT.2020-kolorimetri och multiströmmat ljud för upp till 
fyra användare; med prestanda upp till specifikationer för fullständig HDMI 2.0

• HÅLLBAR KABEL: Perfekt för vägginstallationer med krav på CL2-klassificering; flexibel PVC-mantel; 
skyddas av aluminium-mylar-folie och guldpläterade kontakter med metallhölje för bättre 
signalintegritet och blockering av extern EMI

• ANVÄNDNING: Lång höghastighets HDMI-kabel för användning i 
hem/kontor/styrelserum/konferensrum/klassrum, kan kombineras med din bärbara dator för 
presentationer via 4K-bildskärmar, projektorer eller skärmar med CEC-funktioner

• SPECIFIKATIONER: 10 m | Svart | HDMI 2.0 | HDMI-sladd hane till hane | Mantel: PVC | 
Aluminium-mylar-EMI-skydd | CL2-brandklassad | 2 års garanti | Obs! HDMI-kontakt märkt "TV" med 
anslutning till skärmsidan

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Kontaktplätering Guld

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning

Brandteknisk klass CL2-klass



Chipset-ID Spectra7 - HT8181

Prestanda

Maximal digital 
upplösning

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) vid 60hz

Audio-specifikationer Upp till 32 audiokanaler med 1536 Hz samplingsfrekvens

Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI (19-stifts)

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Kabeln har en enkelriktad arkitektur som kräver att 
kabeln installeras åt rätt håll. Se till att HDMI-kontakten 
märkt med "TV" är ansluten till skärmen för att vara 
säker på att enheten och HDMI-källan är korrekt 
anslutna.

Utseende

Färg Svart

Kontakttyp Rak

Tråddimension 24 AWG

Kabellängd 32.8 ft [10 m]

Produktlängd 32.8 ft [10 m]

Produktbredd 0.9 in [22 mm]

Produkthöjd 0.4 in [1.1 cm]

Produktvikt 2.2 lb [1.0 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 12.4 in [31.5 cm]

Package Width 11.3 in [28.6 cm]



Package Height 1.5 in [38 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.3 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - hdmi-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


