
HDMI 2-in-1 T-adapter - HDMI-naar-HDMI Mini of HDMI Micro-comboadapter – F/M

Productcode: HDACDFMM

Met de HDACDFMM HDMI® 2-in-1 T-adapter kunt u een standaard mannelijk-naar-mannelijke 
HDMI-kabel gebruiken voor het aansluiten van uw HDMI Micro of HDMI Mini mobiele apparaten, 
inclusief uw smartphone, tablet, digitale camera etc op een HDMI-tv of -beeldscherm.

Met een standaard HDMI (type A) vrouwelijke connector, een HDMI Mini (type C) mannelijke 
connector en een HDMI Micro (type D) mannelijke connector kunt u gemakkelijk de noodzakelijke 
aanpassingen doen en een scherm, een HDTV of HDMI-projector aansluiten, bijna overal waar u heen 
gaat.

De 2-in-1 multifunctionele HDMI-naar-Mini of Micro HDMI-adapter is de perfecte oplossing voor de 
aansluiting van diverse mobiele apparaten, zonder dat u meerdere adapters moet meenemen. 
Daarnaast is de adapter compact en licht, waardoor hij prima in een draagtas past.

De HDMI T-adapter is uitgerust met hoogwaardige connectors met vergulde tip die piekconnectiviteit 
garanderen en wordt gedekt door de levenslange van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Sluit uw HDMI Micro of Mini mobiele apparaten aan op een HD-scherm of HDTV



Eigenschappen

• Vergulde HDMI, HDMI Mini en HDMI Micro connectors

• Compacte en lichte uitvoering

• Ondersteunt resoluties van 1080p+ bij verversingsfrequenties tot 120 Hz met levensechte kleuren

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Connectormateriaal Goud

Connector(en)

Connector A 1 - HDMI (19-polig)

Connector B 1 - Mini HDMI (19-polig)

1 - Micro HDMI (19-polig)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Stijl connector Recht

Lengte product 1.0 in [25.0 mm]

Breedte product 0.0 in [0.0 mm]

Hoogte product 0.0 in [0.0 mm]

Gewicht product 0.2 oz [6.1 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.4 in [10.0 mm]

Verzendgewicht 3.0 oz [86.0 g]



(verpakt)

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - HDMI® T-adapter - HDMI naar HDMI Mini en HDMI 
Micro - M/M

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


