
Höghastighets-HDMI-kabel M/M - aktiv - CL2 i väggen - 30 m

Produkt ID: HDMM30MA

Denna aktiva HDMI-kabel ger ett anslutningsavstånd på upp till 30 meter mellan dina HDMI-kapabla 
enheter. Den uppfyller säkerhetskrav av CL2-klass så den är idealisk för kabeldragningar i väggen i 
hemmet och på kontoret.

Kabeln har ett inbyggt förstärkningssystem som aktivt boostar HDMI-signalen utan att extern ström 
behövs, vilket är den perfekta lösningen för längre sändningar utan signalförlust.

HDMI-kabeln är CL2-klassad för installationer i väggen och är därför perfekt för kabeldragningar på 
kontoret eller i bostaden. Du kan installera TV-spel, hemmabio-, eller audio-videoutrustning med 
kablarna säkert gömda i väggen och placera dina enheter var du vill på din arbetsplats eller i ditt hem.

Denna HDMI-kabel av hög kvalitet har fullt stöd för 1080p+-upplösningar med uppdateringsfrekvens 
på upp till 120 Hz med verkliga färger. För att möta kraven hos framtida HD-enheter, som till exempel 
förbättrad upplösning och högre bildfrekvenser, stöder denna Ultra HD-kabel upplösningar på upp till 
4k x 2k.

HDMM30MA täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Obs.: Kabeln har en enkelriktad arkitektur som kräver att kabeln installeras åt rätt håll. Se etiketterna 
source (källa) och display (skärm) på HDMI-kontakterna för att garantera att enheten och 
HDMI-källan ansluts korrekt.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



Användning

• Anslut dina A/V HD-enheter som till exempel strömmande mediaspelare (Roku, Apple TV), 
spelkonsoler (Xbox One, PS4), Blu-Ray Disc™-spelare, DVD-spelare, projektorer m.m. över stora 
avstånd utan signalförlust

Funktioner

• Inbyggt, aktivt förstärkningssystem för större avstånd

• CL2-klassad för installationer i väggen

• Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k

• APPLICATIONS: Use this long HDMI cable for home office, conference room, office or classroom; 
works w/ your laptop/professional workstation/soundbar for presentations via UHD/4K monitors, 
projectors/large HDTV displays; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo

• SPECS: 98.4 feet (30 meters) | Black | HDMI 1.4b | HDMI Cord Male to Male | Jacket: PVC | Shield: 
Al-Mylar foil w/ Braid | CL2 Fire Rated | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | 2-Year Warranty | Note: 
HDMI connector labelled "TV" connects to the display side

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Kontaktplätering Guld

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning

Brandteknisk klass CL2-klass

Chipset-ID Redmere - RM1691

Prestanda

Maximal digital 
upplösning

4K x 2K @ 30 Hz

Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI (19-stifts)

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)



Utseende

Färg Svart

Kontakttyp Rak

Tråddimension 24 AWG

Kabellängd 98.4 ft [30 m]

Yttre kabeldiameter 0.3 in [8.5 mm]

Produktlängd 98.4 ft [30 m]

Produktvikt 5.1 lb [2.3 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 13.0 in [33 cm]

Package Width 13.2 in [33.5 cm]

Package Height 3.1 in [80 mm]

Fraktvikt (förpackning) 5.8 lb [2.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 30 m aktiv CL2 Höghastighets-HDMI®-kabel i 
väggen - HDMI - M/M

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


