
Höghastighets-HDMI-kabeladapter på 12 cm - HDMI till HDMI Micro - F/M

Produkt ID: HDADFM5IN

HDADFM5IN HDMI® till HDMI Micro-kabeladaptern på 12 cm låter dig använda en standard 
HDMI-kabel hane-till-hane för att ansluta dina bärbara enheter (BlackBerry® PlayBook™, 
smarttelefoner, m.m.) till de flesta videoskärmarna.

Med en standard HDMI-honkontakt (typ A) i ena änden och en HDMI Micro-hankontakt (typ D) i andra 
kan du enkelt konvertera och ansluta till datorskärmar, HDTV-apparater eller HDMI-projektorer i stort 
sett var du än går.

HDMI/HDMI Micro-kabeln har guldpläterade kontakter av hög kvalitet som säkerställer maximal 
anslutning och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• En enkel lösning som gör att du kan ansluta HDMI® Micro-enheter som till exempel din BlackBerry® 
PlayBook™ eller smarttelefon till en HD-skärm eller TV med hjälp av en standard HDMI-kabel 
hane-till-hane.

Funktioner



• HDMI® Micro-kontakt gör att man kan ansluta bärbara HDMI-enheter till HDMI-skärmar eller 
TV-apparater

• Material med hög kvalitet och en smart design ger optimal prestanda och bärbarhet

• Allt-i-ett-kabeldesign för överföring av digitalt ljud och digital video via en enda kabel

• APPLICATIONS: This adapter connects Micro HDMI (Type-D) devices such as phones, tablets, laptops 
and cameras (DSLR/Video) to your HDMI (Type-A) TV/monitor/display/projector; Ideal for viewing on 
larger screens; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG

• SPECS: 5" (13cm) cable | Black | HDMI 1.4b | HDMI Male (Type-D/Micro) to HDMI Female 
(Type-A/Standard) | 34 AWG | PVC Jacket | Shield: Al-Mylar foil w/ Braid | ARC, Deep Color, HDCP 
1.4, CEC | YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 & earlier| Lifetime Warranty

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Kontaktplätering Guld

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI (19-stifts)

Connector B 1 - Micro HDMI (19-stifts)

Utseende

Färg Svart

Tråddimension 34 AWG

Kabellängd 5.0 in [127 mm]

Produktlängd 5.0 in [127.0 mm]

Produktbredd 0.8 in [20.0 mm]

Produkthöjd 0.4 in [1.0 cm]

Produktvikt 0.7 oz [20.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1



Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.5 in [13.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.9 oz [25.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI® till HDMI® Micro-adapter på 12 cm - F/M

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


