Premium Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz - 0,5 m
Produkt ID: HDMM50CMP

Denna Höghastighets HDMI®-kabel på 0,5 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.
Alla våra certifierade Premium Höghastighets-HDMI-kablar har en unik antiförfalskningsmärkning så
du kan vara säker på att du köper en genuin certifierad kabel.
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 tillförlitliga hemmabioanslutningar eller en verklighetstrogen digital
skyltning.
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.
Kabeln har genomgått strikt överensstämmelsetestning och är certifierad av ett auktoriserat
testcenter för HDMI. Detta är en garanti för att kabeln kommer att ge dig de brandbeddsfunktioner du
kräver. Ett EMI-test utförs också för att se till att kabeln minimerar interferens med trådlösa signaler.
Kabeln levererar dubbla videoströmmar så att du kan visa två videoklipp samtidigt på samma skärm.
Din skärm måste ha stöd för Multi-View för att kunna hantera dubbla videoströmmar.
HDMM50CMP täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

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

Funktioner
• Premium HDMI-certifiering
• Stöder alla HDMI 2.0-specifikationer
• Stöder upplösningar på upp till 4K @ 60 Hz
• Stöder bandbredd på upp till 18 Gbps
• Stöder HDR (High Dynamic Range) för utökat kontrastförhållande och korrekta färger

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Kontaktplätering

Guld

Kabelmanteltyp

PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning

Aluminiummylarfolie med flätning

Maximal digital
upplösning

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

Audio-specifikationer

Upp till 32 audiokanaler med 1536 Hz samplingsfrekvens

Connector A

HDMI (19-stifts)

Connector B

HDMI (19-stifts)

Färg

Svart

Kontakttyp

Rak

Prestanda

Kontakt(er)

Utseende

Tråddimension

34 AWG

Kabellängd

19.7 in [50 cm]

Produktlängd

19.7 in [50.0 cm]

Produktbredd

0.8 in [20.0 mm]

Produkthöjd

0.4 in [10.0 mm]

Produktvikt

1.3 oz [36.0 g]

Package Length

7.9 in [20.0 cm]

Package Width

5.9 in [15.0 cm]

Package Height

0.8 in [20.0 mm]

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 3.0 oz [84.0 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

hdmi-kabel

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

