1m High Speed HDMI-kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar
HDMI M/M
Productcode: HDMM1MHS

De 1m lange HDMM1MHS High Speed HDMI®-kabel met Ethernet ondersteunt de geavanceerde
functionaliteit van de High-Definition Multimedia Interface, waaronder een Ethernet-dataverbinding
met compatibele HDMI-apparaten, en is volledig compatibel met oudere HDMI-apparaten.
De kabel heeft (mannelijke) vergulde HDMI-aansluitingen voor een uitstekende digitale verbinding en
overdracht van HD-video en meerkanaals audio tussen apparaten zoals BluRay-spelers, HDTV's,
dvd-spelers, home cinema receivers en dergelijke.
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.
Alle High Speed HDMI-kabels van StarTech.com zijn vakkundig ontworpen en uitgevoerd in
hoogwaardig materiaal voor betrouwbare prestaties en worden geleverd met onze levenslange
garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Een enkele, snel aan te sluiten HDMI®-kabel vervangt meerdere audio- en videokabels voor minder
gedoe en wirwar van kabels
• Voor het aansluiten van high-definition audiovisuele apparatuur zoals BluRay™-spelers, HDTV's,

digitale videorecorders etc.
• Voor het aansluiten van apparaten met HDMI-aansluiting zoals dvd-spelers, spelcomputers en
dergelijke
• Maakt het delen van een internetverbinding tussen verschillende apparaten mogelijk (indien van
toepassing, apparaten dienen High Speed HDMI® met Ethernet te ondersteunen)

Eigenschappen
• Voorbereid op 3D en Ethernet (met ondersteunde apparaten)
• Vergulde HDMI®-connectoren
• Hoogwaardige constructie
• Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k

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)

Kleur

Zwart

Stijl connector

Recht

Draaddikte

28 AWG

Kabellengte

39.4 in [100 cm]

Prestaties

Connector(en)

Fysieke
eigenschappen

Buitendiameter kabel

0.3 in [7.3 mm]

Lengte product

39.4 in [100.0 cm]

Breedte product

0.0 in [0.0 mm]

Hoogte product

0.0 in [0.0 mm]

Gewicht product

3.4 oz [95.0 g]

Verpakkingsaantal

1

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Package Width

7.9 in [20.0 cm]

Package Height

0.8 in [21.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

3.5 oz [100.0 g]

Meegeleverd

1m 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.

