
5m Actieve Micro HDMI naar HDMI Kabel met Ethernet, 4K 30Hz Video, High Speed 
Micro HDMI Type-D naar HDMI 1.4 Adapter/Converter Kabel, UHD HDMI 
Monitors/TVS/Displays

Productcode: HDADMM5MA

De HDADMM5MA actieve HDMI®-naar-Micro HDMI-kabel heeft een ingebouwde actieve 
signaalversterker met een aansluitafstand van max. 5 m tussen uw voor HDMI Micro geschikte 
smartphone, tablet of ander draagbaar apparaat en een HDMI-tv of -scherm, zonder signaalverlies.

Deze duurzame, lichte kabel heeft een dunnere HDMI-draadconstructie - ca. half zo dik als een 
normale 5 m kabel, en dus een meer flexibele installatie met minimale kabelwarboel. Daarnaast heeft 
de kabel een ingebouwd versterkercircuit dat het HDMI-signaal actief versterkt zonder dat externe 
voeding noodzakelijk is.

Door het actieve versterkercircuit en de dunne draadconstructie van deze kabel is hij bij uitstek 
geschikt voor elke mobiele gebruiker, van mensen onderweg met hectische schema's tot aan degenen 
die verbinding willen maken terwijl ze relaxed thuis op de bank zitten. De kabel is draagbaar genoeg 
dat het perfect in uw laptoptas past, waardoor u altijd over de juiste kabel voor de aansluiting van uw 
mobiele apparaat op een HDMI-scherm beschikt, en is slank genoeg voor een gemakkelijke aansluiting 
op uw tv zonder kabelwarboel; en dat allemaal zonder dat een externe voeding noodzakelijk is.

Deze 5 meter lange actieve HDMI-kabel wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.

NB: Deze kabel is unidirectioneel. Let er daarom op dat de kabel in de juiste richting wordt 
geïnstalleerd. Zie het "TV"-etiket op de HDMI-connector die in uw scherm moet worden gestoken, 
zodat het apparaat en de HDMI-bron op de juiste manier op elkaar zijn aangesloten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



   

Toepassingen

• Sluit een HDMI Micro mobiel apparaat (smartphone, tablet etc.) aan op uw HDMI-tv of -scherm op 
een afstand van maximaal 5 m, zonder signaalverlies

Eigenschappen

• DUNNE MICRO HDMI NAAR HDMI KABEL: Actieve 5m Micro HDMI 1.4b kabel met Ethernet 
ondersteunt 4K video (3840x2160p, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 
breedbeeldratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video

• ACTIEF CIRCUIT: Actieve bus powered amplifier versterkt videosignalen over langere afstanden tot 5 
m (externe voeding overbodig). ondersteunt extra color space zoals Adobe RGB en YCC601 Color. 
Ideaal voor commerciële omgevingen

• FLEXIBEL EN DUURZAAM: Dunne Ultra HD 3,6 mm buitendiameter Micro HDMI naar 
HDMI-converterkabel. Duurzame en flexibele trekontlasting voorkomt rafelen. 36AWG-draad met 
vergulde connectoren en Al-Mylar-folie/koper vlechtwerk verbeteren signaalintegriteit.

• APPLICATIES: Verbindt Micro HDMI (Type-D) apparaten zoals GoPro Hero/Raspberry Pi 4/camera's 
(DSLR/Video)/Nikon/Canon EOS aan uw HDMI Type-A monitor/display/projector. Ideaal voor het 
bekijken op grotere schermen. Samsung/Sony/Apple TV/Asus ZenBook

• SPECIFICATIES: 5m | Zwart | HDMI 1.4b | HDMI Male (Type-D/Micro) naar HDMI Male 
(Type-A/Standard) | PVC | Al-Mylar folie met vlechtwerk | HDCP 1.4, CEC | 2 jaar garantie | 
Opmerking: HDMI connector met label "Display" aansluiten op het beeldscherm.

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Aantal geleiders 19

Connectormateriaal Goud

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale 
resoluties

4K x 2K @ 30 Hz



Connector(en)

Connector A 1 - HDMI (19-polig)

Connector B 1 - Micro HDMI (19-polig)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Stijl connector Recht

Draaddikte 36 AWG

Kabellengte 16.4 ft [5 m]

Buitendiameter kabel 0.1 in [3.6 mm]

Lengte product 16.4 ft [5.0 m]

Breedte product 7.6 in [19.3 cm]

Hoogte product 3.4 in [8.6 cm]

Gewicht product 3.6 oz [103.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 15.6 in [39.5 cm]

Package Width 5.5 in [14.0 cm]

Package Height 0.7 in [1.7 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.7 oz [106.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 5 m actieve slanke high-speed HDMI-naar-Micro 
HDMI-kabel

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


