
2 m linkshoekige High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI naar 
HDMI M/M

Productcode: HDMM2ML

De HDMM2ML High Speed HDMI®-kabel (2 m) heeft een mannelijke HDMI-connector aan het ene 
uiteinde en een linkshoekige connector aan het andere, zodat HDMI-voorbereide apparaten 
betrouwbaar kunnen worden aangesloten zelfs als er rondom de HDMI-poort van een apparaat weinig 
ruimte is. Dankzij de linkshoekige HDMI-connector ligt de kabel strak tegen de HDMI-poort van een 
apparaat waardoor de vereiste ruimte bij het aansluitpunt tot een minimum wordt beperkt, de kabel in 
nauwe ruimtes gemakkelijker kan worden aangesloten en de belasting op de aansluiting wordt 
beperkt.

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.

De HDMM2ML 2 meter lange, hoekige HDMI-kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van 
StarTech.com.

Over StarTech.com HDMI-naar-HDMI-kabels:

StarTech.com High Speed HDMI digitale video- en audiokabels zijn door experts ontworpen en zijn 
uitsluitend vervaardigd van materialen van topkwaliteit voor hoogwaardige high-definition prestaties. 
De HDMI-standaard combineert video met hoge bandbreedte en meerkanaals digitale audio in één 
kabel en biedt een kristalheldere beeldresolutie.

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., op plaatsen met weinig ruimte

Eigenschappen

• 1x HDMI® mannelijke connector

• 1 linkshoekige HDMI mannelijke connector

• Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k

• Vergulde, aangegoten HDMI-connectors

• Hoogwaardige constructie

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Connectormateriaal Goud

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

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

Draaddikte 28 AWG



Kabellengte 6.6 ft [2 m]

Lengte product 6.6 ft [2.0 m]

Breedte product 0.0 in [0.0 mm]

Hoogte product 0.0 in [0.0 cm]

Gewicht product 4.6 oz [130.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 1.1 in [28.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.8 oz [135.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2 m linkshoekige High Speed HDMI®-kabel - HDMI - 
M/M

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


