1,8m slanke High Speed HDMI kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI kabel HDMI naar HDMI - M/M
Productcode: HDMIMM6HSS

De HDMIMM6HSS 1,8 m slanke high-speed HDMI®-kabel ondersteunt geavanceerde functies,
waaronder Ethernet-data-uitwisseling met compatibele, voor HDMI geschikte apparaten, en heeft een
dunne kabel (3,5 mm diameter).
Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt 1080p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot
120 Hz, met levensechte kleuren. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is
daarmee al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties
en een hogere framesnelheid.
High-speed HDMI-kabels van StarTech.com zijn ontworpen door experts en uitsluitend vervaardigd
van materialen van topkwaliteit voor hoogwaardige high-definition prestaties en worden gedekt door
de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Geschikt voor meerdere met high-speed HDMI® uitgeruste apparaten, voor het delen van een
internetverbinding (satellietontvangers, dvd-spelers, A/V-ontvangers, high-definition tv's,
gameconsoles etc.)
• Sluit met HDMI uitgeruste apparaten zoals LCD-tv's, LCD-projectors, plasma-tv's, HDTV's en
dvd-spelers aan

Eigenschappen
• Voorbereid op 3D en Ethernet met ondersteunde apparaten
• Vergulde HDMI-connectoren
• Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
• Ondersteunt High Speed HDMI®
• Ondersteunt op IP gebaseerde toepassingen
• Dunne kabel - 3,5 mm buitendiameter - vermindert kabelwarboel en verhoogt de flexibiliteit

Hardware
Garantiebeleid

Lifetime

Aantal geleiders

19

Connectormateriaal

Goud

Type kabelmantel

PVC - Polyvinyl Chloride

Maximale digitale
resoluties

4K x 2K @ 30 Hz

Connector A

HDMI (19-polig)

Connector B

HDMI (19-polig)

Bedrijfstemperatuur

0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Vochtigheid

5%-90% RV (geen condensatie)

Kleur

Zwart

Stijl connector

Recht

Prestaties

Connector(en)

Gebruiksomge
ving

Fysieke
eigenschappen

Draaddikte

36 AWG

Kabellengte

6.0 ft [1.8 m]

Buitendiameter kabel

0.1 in [3.6 mm]

Lengte product

6.0 ft [1.8 m]

Breedte product

0.8 in [20.2 mm]

Hoogte product

0.4 in [10.3 mm]

Gewicht product

1.6 oz [46.0 g]

Verpakkingsaantal

1

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

0.0 in [0.1 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

1.9 oz [54.0 g]

Meegeleverd

1,8 m slanke high-speed HDMI®-kabel met Ethernet - HDMI M/M

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

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

