10 m aktiv CL2 Höghastighets-HDMI-kabel i väggen - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel HDMI till HDMI M/M
Produkt ID: HDMM10MA

Den 10 m aktiva höghastighets-HDMI®-kabeln HDMM10MA har en inbyggd aktiv signalbooster för
anslutningsavstånd på upp till 10 m mellan dina HDMI-kapabla enheter, utan signalförlust.
Denna hållbara men ändå lätta kabel har en tunnare HDMI-sladd som tillåter flexiblare installationer
utan trassel. Kabeln har dessutom ett inbyggt förstärkningssystem som aktivt boostar HDMI-signalen
utan att extern ström behövs.
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.
Denna 10 meter långa HDMI-kabel täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.
Obs.: Kabeln har en enkelriktad arkitektur som kräver att kabeln installeras åt rätt håll. Se etiketterna
"source" (källa) och "display" (visning) på HDMI-kontakterna för att garantera att enheten och
HDMI-källan ansluts korrekt.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Ansluter A/V-enheter för HD som t.ex. Blu-Ray Disc™-spelare, HDTV-apparater, DVD-spelare,
DVR-apparater, spelkonsoler, projektorer m.m. över stora avstånd utan signalförlust

Funktioner
• Inbyggt aktivt förstärkningssystem
• Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k
• Ger anslutningsavstånd på upp till 10 meter
• Guldpläterade HDMI-kontakter
• Konstruktion av hög kvalitet

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Kontaktplätering

Guld

Kabelmanteltyp

PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning

Aluminiummylarfolie med flätning

Brandteknisk klass

CL2-klass

Chipset-ID

Redmere - PRE1692

Maximal digital
upplösning

4K x 2K @ 30 Hz

Connector A

HDMI (19-stifts)

Connector B

HDMI (19-stifts)

Färg

Svart

Kontakttyp

Rak

Tråddimension

28 AWG

Kabellängd

32.8 ft [10 m]

Yttre kabeldiameter

0.3 in [7.5 mm]

Prestanda

Kontakt(er)

Utseende

Produktlängd

32.8 ft [10.0 m]

Produktbredd

0.0 in [0.0 mm]

Produkthöjd

0.0 in [0.0 mm]

Produktvikt

20.9 oz [593.0 g]

Förpackningsantal

1

Package Length

13.0 in [33.0 cm]

Package Width

10.0 in [25.5 cm]

Package Height

1.9 in [48.0 mm]

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 21.5 oz [610.0 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

10 m aktiv Höghastighets HDMI®-kabel - HDMI - M/M

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

