
6-tums HDMI-förlängningskabel - Kort HDMI-kabel hane till hona - 4K 
HDMI-kabelförlängare - 4K 30Hz UHD HDMI Port Saver M/F - Höghastighets HDMI 1.4 - 
30AWG - HDMI-dongelförlängare

Produkt ID: HDMIEXTAA6IN

HDMIEXTAA6IN HDMI® portskyddande kabel är en 15 cm HDMI-kabel designad för att förhindra 
slitage på HDMI-porten på din dator eller A/V-enhet (Blu-Ray spelare, A/V-mottagare, o.s.v.). Kabeln 
har 1 HDMI-kontakt (hane) och 1 HDMI-kontakt (hona), som förlänger HDMI-portens avstånd (hona) 
från ett grafikkort eller A/V-enhet till själva enheten, vilket minskar slitaget vid upprepade insättningar 
och borttagningar och avlägsnar viktbelastningen från en vanlig HDMI-kabelanslutning från enhetens 
port.

Denna HDMI-kabel av hög kvalitet har fullt stöd för 1080p+-upplösningar med upp till 120 Hz 
uppdateringsfrekvens med verkliga färger. För att möta kraven hos framtida HD-enheter som 
förbättrad upplösning och högre bildfrekvenser stöder denna Ultra HD-kabel upplösningar på upp till 
4k x 2k.

HDMIEXTAA6IN HDMI-kabel på 15 cm täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Skydda grafikkortets eller bildskärmens HDMI®-port mot slitage från frekventa anslutningar



• Tillåter att HDMI-kompatibla enheter att tar ström från värdenheten

Funktioner

• Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k

• Guldpläterade HDMI-kontakter

• KVALITETSKONSTRUKTION: 30AWG-tråd med guldpläterade kontakter och EMI-skärmning med 
Al-Mylar-folie och kopparfläta (85 % täckning) förbättrar signalintegriteten och tillförlitligheten; 
Honkontakt förhindrar slitage vid anslutning till din HDMI-port

• APPLICATIONS: HDMI cable extender allows for easier reach and to protect HDMI ports on your 
equipment such as: computer/laptop/desktop/workstation; Connect TV/monitor/display/projector; 
Ideal for home/office and travel; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG

• SPECIFIKATIONER: 15 cm | Svart | HDMI 1.4 | HDMI hane till hona | 30 AWG | PVC-mantel | 
Skärmning: Al-Mylar folie med 85 % flätning | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC, YCC601 Color | 
Stöder HDMI 1.4 och äldre

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Antal ledare 19

Prestanda

Maximal digital 
upplösning

4K x 2K @ 30 Hz

Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI (19-stifts)

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

Utseende

Färg Svart

Tråddimension 30 AWG

Kabellängd 6.0 in [152.4 mm]

Produktlängd 6.0 in [15.2 cm]

Produktbredd 0.9 in [2.2 cm]



Produkthöjd 0.5 in [1.3 cm]

Produktvikt 0.8 oz [24.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.6 in [1.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 0.9 oz [26.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 15 cm höghastighets HDMI® portskyddande kabel - 
M/F

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


