
1,8 m 90° omhoog gerichte High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – 
HDMI naar HDMI M/M

Productcode: HDMMU6

De haakse HDMMU6 HDMI®-kabel met de hoek omhoog is ontworpen voor een kristalheldere 
beeldresolutie en voor installatie in krappe ruimtes.

Deze hoogwaardige kabel heeft een stekker die onder een hoek van 90° omhoog staat, zodat er voor 
de video-aansluiting slechts 34 mm ruimte nodig is.

Het ontwerp van de connector met een naar boven gerichte hoek voorkomt schade aan de kabel en 
zorgt voor een lange levensduur doordat de kabel bij gebrek aan ruimte niet hoeft te worden verbogen 
of uitgerekt.

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.

De HDMMU6 HDMI-kabel wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen



• Voor HDMI®-aansluitingen in krappe ruimtes

• Narrowcasting

• Een enkele kabel voor het snel aansluiten van uw audio/video-apparatuur met HDMI®-aansluiting

Eigenschappen

• Connector met een 90° hoek omhoog voor installatie in minder dan 34 mm ruimte

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

• HDMI®-technologie voor een hogere bandbreedte, niet-gecomprimeerde video en meerkanaals 
digitale audio in één kabel

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Connectormateriaal Goud

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A 1 - HDMI (19-polig)

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Draaddikte 28 AWG

Kabellengte 6.0 ft [1.8 m]

Lengte product 6.0 ft [1.8 m]

Gewicht product 4.3 oz [123 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22 cm]



Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.7 oz [133 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1,80m High Speed HDMI® Kabel 90° Hoek Omhoog 
- M/M

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


