
1m 180° Draaibare / Zwenkbare High Speed HDMI-kabel - HDMI naar HDMI - M/M

Productcode: HDROTMM1M

De HDROTMM1M High Speed HDMI® Draaibare Kabel  (1m) is voorzien van twee vergulde 180° 
flexibele HDMI-connectoren, die een directe verbinding leggen tussen HDMI-apparaten zoals 
BluRay-spelers, HDTV's, DVD-spelers, stereo receivers en dergelijke.

De zwenkbare/draaibare HDMI-connectoren zorgen ervoor dat u ook in smalle/krappe ruimte kunt 
installeren, waar standaard connectoren niet in passen (bijv. bij aan de wand gemonteerde 
tv-toestellen), zonder dat u de kabel onder een scherpe hoek hoeft te verbuigen..

De HDMI-kabels van StarTech.com ondersteunen HD-resoluties tot 1080p en hoger, bij 
verversingsfrequenties tot 120Hz, met levensechte kleuren en indrukwekkende HD-videoweergave en 
meerkanaals digitale audio via een enkele kabel.

Bovendien ondersteunen onze HDMI-kabels een bandbreedte tot 340 MHz (10,2 Gbit/s) en 
schermresoluties tot 1440p om te kunnen voldoen aan de vereisten van toekomstige HD-apparatuur, 
met hogere resoluties en verversingsfrequenties.

Deze hoogwaardige draaibare HDMI-kabel is vakkundig ontworpen voor echte HD-prestaties en wordt 
geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen



• Voor het aansluiten van uw HDMI®-TV of -monitor op een audio/videobron die beschikt over 
HDMI-technologie

• Voor het aansluiten van een HDMI-audio/videobron met uiterst weinig ruimte rondom het 
aansluitpunt

Eigenschappen

• Twee 180° HDMI® Draaibare / Zwenkbare Connectoren

• Ondersteunt High Speed HDMI-verbindingen

• Vergulde HDMI-connectoren

• Ondersteuning voor resoluties tot 4000 x 2000

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Aantal geleiders 19

Connectormateriaal Goud

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Connector(en)

Connector A 1 - HDMI (19-polig)

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Draaddikte 28 AWG

Kabellengte 3.3 ft [1 m]

Buitendiameter kabel 0.3 in [7.3 mm]



Lengte product 3.3 ft [1 m]

Gewicht product 2.6 oz [75 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.4 in [10 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.7 oz [76 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1m 180° Draaibare High Speed HDMI Kabel - HDMI - 
M/M

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


