
HDMI 2-i-1 T-adapter – HDMI till HDMI Mini eller HDMI Micro-komboadapter – F/M

Produkt ID: HDACDFMM

HDACDFMM HDMI® 2-i-1 T-adaptern gör att du kan använda en standard HDMI-kabel hane-till-hane 
för att ansluta dina mobila enheter med HDMI Micro eller HDMI Mini, t.ex. smarttelefonen, surfplattan, 
digitalkameran m.m., till en HDMI-kapabel TV eller skärm.

Med en standard HDMI-honkontakt (typ A), en HDMI Mini-hankontakt (typ C) och en HDMI 
Micro-hankontakt (typ D) kan du enkelt göra de konverteringar du behöver och ansluta till en skärm, 
HDTV eller HDMI-kapabel projektor i stort sett var som helst.

2-i-1 HDMI till Mini eller Micro HDMI-adaptern med multifunktion är en perfekt lösning för anslutning 
av olika mobila enheter och du slipper ta med dig flera olika adaptrar. Dessutom har adaptern en 
kompakt och lätt design som gör att den enkelt får plats i datorväskan.

HDMI T-adaptern har guldpläterade kontakter av hög kvalitet som säkerställer maximal anslutning och 
täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Anslut din mobila enhet med HDMI Micro eller Mini till en HD-skärm eller HDTV



Funktioner

• Guldpläterade HDMI-, HDMI Mini- och HDMI Micro-kontakter

• Kompakt design med låg vikt

• Med stöd för full 1080p+-upplösningar med upp till 120 Hz uppdateringsintervall med verkliga färger

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Kontaktplätering Guld

Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI (19-stifts)

Connector B 1 - Mini HDMI (19-stifts)

1 - Micro HDMI (19-stifts)

Utseende

Färg Svart

Kontakttyp Rak

Produktlängd 1.0 in [25.0 mm]

Produktbredd 0.0 in [0.0 mm]

Produkthöjd 0.0 in [0.0 mm]

Produktvikt 0.2 oz [6.1 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 3.0 oz [86.0 g]

Vad det är i lådan



Ingår i paketet 1 - HDMI® T-adapter – HDMI till HDMI Mini och HDMI 
Micro – M/M

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


