
1 m Pro-serien Höghastighets-HDMI-kabel i metall - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - 
HDMI till HDMI M/M

Produkt ID: HDPSMM1M

HDPSMM1M Pro-serien Höghastighets-HDMI-kabeln (1 m) har 2 guldpläterade HDMI-kontakter (hane) 
inuti en kontaktgjutning i metall som ger eleganta och hållbara anslutningar av hög kvalitet och passar 
perfekt för din hemmabio eller professionella A/V-utrustning.

Denna lätta HDMI-kabel på 1 meter har dessutom en tunnare HDMI-trådkonstruktion – ungefär halva 
tjockleken på en vanlig kabel på 1 meter, vilket ger flexiblare installation med minimalt trassel.

Denna avancerade HDMI-kabel 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.

HDPSMM1M täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Om StarTech.coms HDMI till HDMI-kablar:

StarTech.coms digitala Höghastighets-HDMI-kablar för video och audio är framtagna av experter och 
tillverkade i material av högsta kvalitet för att säkerställa HD-prestanda av hög kvalitet. 
HDMI-standarden kombinerar video med hög bandbredd och digitalt flerkanalsaudio i en enda kabel 
för en kristallklar bildupplösning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   



Användning

• Anslut HD ljud-/videoenheter som Blu-Ray Disc™-spelare, HDTV-apparater, DVD-spelare, digitala 
videospelare (DVR), spelkonsoler, projektorer, etc.

Funktioner

• Elegant HDMI-kontaktgjutning i metall

• Tunn kabelkonstruktion – yttre diameter på 3,6 mm

• QUALITY CONSTRUCTION: 36AWG wire with gold-plated connectors, and superior EMI shielding with 
Al-Mylar foil and braid improve signal integrity and reliability, providing higher quality video and 
audio; Low profile metal connector moldings

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

• Guldpläterade HDMI-kontakter

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Kontaktplätering Guld

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning

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 36 AWG



Kabellängd 3.3 ft [1 m]

Produktlängd 3.3 ft [1.0 m]

Produktbredd 0.0 in [0.0 mm]

Produkthöjd 0.0 in [0.0 mm]

Produktvikt 1.3 oz [37.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.5 in [1.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.7 oz [48.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 1m Pro-serien Höghastighets-HDMI®-kabel i metall - 
HDMI - M/M

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


