5 m platt Höghastighets-HDMI-kabel med Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel HDMI till HDMI M/M
Produkt ID: HDMM5MFL

HDMM5MFL platt höghastighets-HDMI®-kabel (5 meter) stödjer den avancerade kapaciteten hos
HD-multimedia-gränssnitt, inklusive Ethernet-data-sammankopplingsmöjligheter med kompatibla
HDMI-enheter. Kabeln har en platt design som gör den till en idealisk lösning för montering av kablar
inuti väggar, under heltäckningsmattor eller längs med golvlister.
Denna HDMI-kabel av hög kvalitet har fullt stöd för 1080p+-upplösningar med upp till 120 Hz
uppdateringsfrekvens med verkliga färger. För att möta kraven hos framtida HD-enheter som
förbättrad upplösning och högre bildfrekvenser stöder denna Ultra HD-kabel upplösningar på upp till
4k x 2k.
Den 5 meter långa HDMM5MFL HDMI-kabeln täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Koppla samman HDMI®-utrustade enheter som LCD TV:er, LCD-projektorer, Plasma-TV:ar, HDTV:ar
och DVD-spelare
• Anslut flera olika enheter till en internetanslutning (satellitmottagare, DVD-spelare A/V-mottagare,
HD-TV-apparater, spelkonsoler med mera)
• Denna snabbanslutna HDMI-kabel kan ersätta flera audio- och videokablar för att minska på
sladdhärvor och trassel och den platta designen tillåter behändig placering under mattor eller bakom
väggar

Funktioner
• 3D- och Ethernet-klar (för stödda enheter)
• Stödjer IP-baserade applikationer
• Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k
• Stödjer höghastighets-HDMI®
• Guldpläterade HDMI-kontakter

Hårdvara
Garantipolicy

Lifetime

Antal ledare

19

Kabelmanteltyp

PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning

Aluminiummylarfolie med flätning

Maximal digital
upplösning

4K x 2K @ 30 Hz

Connector A

HDMI (19-stifts)

Connector B

HDMI (19-stifts)

Färg

Svart

Kontakttyp

Rak

Tråddimension

28 AWG

Kabellängd

16.4 ft [5 m]

Yttre kabeldiameter

0.2 in [4 mm]

Produktlängd

16.4 ft [5 m]

Produktvikt

17.4 oz [494 g]

Prestanda

Kontakt(er)

Utseende

Förpackning
Förpackningsantal

1

Package Length

8.7 in [22 cm]

Package Width

7.9 in [20 cm]

Package Height

0.8 in [20 mm]

Fraktvikt (förpackning) 17.8 oz [505 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

5 m platt Höghastighets HDMI®-kabel med Ethernet HDMI - M/M

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

