Premium Höghastighets HDMI-kabel med gripkontakter - 4K 60 Hz - 2 m
Produkt ID: HDMM2MLP

Denna HDMI®-kabel på 2 meter har testats i enlighet med Premium HDMI Cable Certification
Program. Detta garanterar att den kan ge de nyaste tekniska egenskaperna som de senaste
HDMI-specifikationerna erbjuder, inklusive förbättrade upplösningar och skydd mot EMI-interferens.
Kabeln har ’high retention’ HDMI gripkontakter som fäster inne i varje port. Detta skyddar mot
ofrivilliga frånkopplingar och signalförlust.
Varje kabel är märkt med premium HDMI-kabel-autentiseringen så att du kan vara säker på att du
köper en premiumkabel av hög kvalitet med garanterad prestanda.
Kabeln stöder upplösningar på upp till 4K@60 Hz (3840x2160p) och bandbredd på upp till 18 Gbps.
Den stöder dessutom HDR (High Dynamic Range) för högre kontrastförhållande och levande färger.
Med högre upplösningar, ökade hastigheter och skarpare bilder kan du räkna med en bättre
videoupplevelse. Kabeln är garanterad att ge de allra bästa HDMI-egenskaperna som finns idag. Det
är den perfekta kabeln för att skapa den ultimata hemmabion eller för att skapa en levande digital
skylt.
Dessutom stöder kabeln upp till 32 okomprimerade digitala audiokanaler för att ge kristallklart ljud.
Kabeln är även bakåtkompatibel med tidigare HDMI-specifikationer och fungerar med alla dina
befintliga HDMI-enheter.
HDMI-gripkontakterna är idealiska för applikationer med hög trafik eller i miljöer där vibrationer kan
orsaka oavsiktlig frånkoppling eller bildförlust. Perfekt för väggmonterad utrustning och där
utrustningen ofta behöver flyttas.
När kontakterna sticks in i HDMI-portarna griper kontakterna genast tag i porterns insida utan några
särskilda skruvar eller andra tillbehör. Gripdonen fäster med tryck inuti porten och ser till att
kontakten inte lossnar med tiden.

Kabeln har genomgått stränga tester för produktöverensstämmelse och är certifierad av ett
auktoriserat HDMI-testcenter för att garantera att den stöder de höga bandbreddsfunktioner som den
lovar. Ett EMI-test utförs också för att se till att kabeln minimerar interferens med trådlösa signaler.
HDMM2MLP täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Anslut 4K/Ultra HD-skärmar och -enheter

Funktioner
• HDMI 2.0 CABLE WITH GRIPPING CONNECTORS: This 6.6ft (2m) Premium Certified High Speed
HDMI cable with Ethernet features gold plated gripping male connectors that fasten firmly inside a
standard HDMI port to prevent disconnection due to tension or vibration
• HIGH PERFORMANCE CABLE: This Ultra HD 4K HDMI cable supports 18Gbps bandwidth; 4K 60Hz
(3840x2160), 3D video, HDR10 for high contrast ratio, supports ultra-wide displays, 32 Ch
multi-stream audio with 1536Hz sampling rate, ARC, BT.2020 colorimetry
• CERTIFIED HIGH QUALITY CABLE: Long lasting & heavy duty PVC jacket absorbs stress of frequent
bends protecting the core of the UHD HDMI cord; Premium High Speed certification ensures that each
cable meets the HDMI 2.0 standards
• APPLICATIONS: For office, boardrooms & classrooms; Connect your laptop, computer, or HDMI
source to your TV, display, monitor or projector; Ideal in environments that demand frequent
movement/vibrations; Compatible w/ HDMI 2.0, 1.4 and earlier versions
• SPECS: 6.6 feet (2 meters) | Black | Premium High Speed Cable with Ethernet | HDMI Gripping Male
to Gripping Male (M/M) | 4.5 mm (0.18") OD, 28AWG| Jacket: PVC | EMI Shield: Al-Mylar Foil, Braid |
StarTech.com Lifetime Warranty

Hårdvara

Prestanda

Garantipolicy

Lifetime

Kontaktplätering

Guld

Kabelmanteltyp

PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning

Aluminiummylarfolie med flätning

Maximal digital
upplösning

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz

Connector A

HDMI (19-stifts)

Connector B

HDMI (19-stifts)

Färg

Svart

Kontakttyp

Rak

Tråddimension

34 AWG

Kabellängd

6.6 ft [2 m]

Produktlängd

6.6 ft [2.0 m]

Produktbredd

0.0 in [0.0 mm]

Produkthöjd

0.0 in [0.0 mm]

Produktvikt

2.5 oz [72.0 g]

Package Length

10.3 in [26.1 cm]

Package Width

7.0 in [17.8 cm]

Package Height

1.4 in [35.0 mm]

Kontakt(er)

Utseende

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 5.2 oz [148.0 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

hdmi-kabel

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

