
30 m Active AOC High Speed HDMI-glasvezelkabel M/M - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel

Productcode: HDMM30MAO

De HDMM30MAO actieve optische high-speed HDMI®-kabel heeft zowel koperen draden als glasvezel, 
waardoor een lichtere, flexibelere kabelconstructie ontstaat die bij uitstek geschikt is voor de 
installatie in nauwe ruimtes en over langere afstanden - een perfecte oplossing voor 
conferentieruimtes, klaslokalen, digitale reclameborden en nog veel meer.

De HDMI AOC heeft een geïntegreerd versterkercircuit dat wordt gevoed door de HDMI-poorten, 
waardoor u uw voor HDMI geschikte apparaten over een afstand van max. 30 meter zonder 
signaalverlies kunt aansluiten.

Omdat deze actieve kabel bestaat uit glasvezels en koperen draden, is hij minder gevoelig voor 
EMI-storingen, waardoor een helder en betrouwbaar audio-/videosignaal ontstaat zelfs in omgevingen 
zoals datacenters, ziekenhuizen etc.

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.

Deze 30 meter lange HDMI-kabel wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.

NB:  Deze kabel is unidirectioneel. Let er daarom op dat de kabel in de juiste richting wordt 
geïnstalleerd. Raadpleeg de etiketten "source (bron)" en "display (scherm)" op de HDMI-connectors 
om het apparaat en de HDMI-bron op de juiste manier op elkaar aan te sluiten.

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., over langere afstanden zonder signaalverlies of 
EMI-storingen

Eigenschappen

• Gevoed door HDMI-poorten

• Glasvezel en koperen draad

• EMI/RFI-immuniteit

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

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Connectormateriaal Goud

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties

Maximale digitale 
resoluties

4K x 2K @ 30 Hz

Connector(en)

Connector A 1 - HDMI (19-polig)

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Fysieke 
eigenschappen



Kleur Zwart

Stijl connector Recht

Kabellengte 98.4 ft [30 m]

Lengte product 98.4 ft [30.0 m]

Breedte product 0.8 in [20.0 mm]

Hoogte product 0.4 in [1.0 cm]

Gewicht product 2.4 lb [1.1 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 10.3 in [26.2 cm]

Package Width 10.3 in [26.1 cm]

Package Height 3.2 in [81.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.0 lb [1.4 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 30 m lange, actieve optische High Speed 
HDMI®-kabel

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


