
10 m Active CL2 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k 
HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Productcode: HDMM10MA

De HDMM10MA 10 m actieve High Speed HDMI®-kabel heeft een ingebouwde actieve 
signaalversterker voor een verbindingsafstand van max. 10 m tussen uw voor HDMI geschikte 
apparaten, zonder signaalverlies.

Deze duurzaam, maar toch lichte kabel is gemaakt van dunnere HDMI-draad, wat zorgt voor een 
flexibelere installatie met minder rommel. Daarnaast heeft de kabel een ingebouwd versterkercircuit 
die het HDMI-signaal actief versterkt zonder dat externe voeding noodzakelijk is.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie 
tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is 
dus al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en 
een hogere framesnelheid.

Deze 10 meter lange HDMI-kabel wordt gedekt door de tweejarige garantie van StarTech.com.

NB:  Deze kabel is unidirectioneel. Let er daarop op dat de kabel in de juiste richting wordt 
geïnstalleerd. Gebruik de etiketten "source (bron)" en "display (scherm)" op de HDMI-connectors om 
het apparaat en de HDMI-bron op de juiste manier op elkaar aan te sluiten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     



Toepassingen

• Voor het aansluiten van high-definition A/V-apparaten zoals Blu-Ray Disc™-spelers, hdtv's, 
dvd-spelers, dvr's, gameconsoles, projectors etc., over lange afstanden, zonder signaalverlies

Eigenschappen

• HIGH SPEED HDMI-KABEL: 10 ) Actieve HDMI-kabel met Ethernet. Ondersteunt 4K Ultra HD-video 
(3840x2160p, 24, 30 Hz | 4096x2160p, 24 Hz), Full HD (1080p 120 Hz) | HDMI 1.4b | brede 
beeldratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D-video

• ACTIEF CIRCUIT: Actieve bus powered amplifier versterkt videosignalen over langere afstanden om 
HDMI-signalen te verlengen tot 10 m (externe voeding overbodig). Ondersteunt extra color spaces 
zoals Adobe RGB en YCC601 Color.

• DUURZAME KABEL: Ideaal voor wandinstallaties waar CL2-classificatie vereist is. Flexibele 
PVC-mantel. Al-Mylar Folie en vergulde connectors met metalen omhulsel verbeteren signaalintegriteit 
en blokkeren externe Elektromagnetische Interferentie (EMI)

• TOEPASSINGEN: HDMI-kabel voor thuiskantoor, vergaderzaal, kantoor of klaslokaal; werkt met uw 
laptop/professioneel workstation/soundbar voor presentaties via UHD/4K-monitors, projectors/grote 
HDTV-displays; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo

• SPEIFICATIES: 10m | Zwart | HDMI 1.4b | HDMI Male naar Male Kabel | PVC Mantel | EMI: Al-Mylar 
folie | CL2 Brandwerend | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | 2 jaar garantie | Opmerking: HDMI 
connector met label "TV" wordt aangesloten op het beeldscherm.

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Connectormateriaal Goud

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Brandbestendigheid CL2 goedgekeurd

Chipsetcode Redmere - PRE1692

Prestaties

Maximale digitale 
resoluties

4K x 2K @ 30 Hz

Connector(en)

Connector A 1 - HDMI (19-polig)



Connector B 1 - HDMI (19-polig)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Stijl connector Recht

Draaddikte 28 AWG

Kabellengte 32.8 ft [10 m]

Buitendiameter kabel 0.3 in [7.5 mm]

Lengte product 32.8 ft [10.0 m]

Breedte product 0.0 in [0.0 mm]

Hoogte product 0.0 in [0.0 mm]

Gewicht product 1.3 lb [0.6 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 13.0 in [33.0 cm]

Package Width 10.0 in [25.5 cm]

Package Height 1.9 in [4.8 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.3 lb [0.6 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 10 m actieve High Speed HDMI®-kabel - HDMI - 
M/M

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


