Samsung Galaxy MHL adapter / converter - 11-polige micro USB naar HDMI
Productcode: MHD2HDF11

De MHD2HDF11 Samsung Galaxy MHL™-adapter is een actieve micro USB naar HDMI® videoadapter
waarmee u een Samsung Galaxy 11-polige, voor MHL 2.0 geschikte smartphone of tablet (S3, S4, S5,
Note 2, Note 3 of toekomstige 11-polige MHL-apparaten) kunt aansluiten op een niet voor MHL
geschikte HDTV, scherm of projector via HDMI.
De adapter vergemakkelijkt de aansluiting van uw voor MHL 2.0 geschikte smartphone op een groot
scherm en het delen van uw foto's, video (met ondersteunende audio) en andere op uw mobiele
apparaat opgeslagen inhoud op een groot scherm. Voor extra comfort ondersteunt het mobiele
adapterapparaat RCP (Remote Control Protocol), waarmee u de afstandsbediening van uw tv kunt
gebruiken voor de bediening van uw smartphone, bij tv's die zijn uitgerust met CEC of Anynet+.
Voor maximale video- en audiokwaliteit ondersteunt deze 11-polige MHL HDMI-adapter een
uitgangsresolutie van 1080p en 7.1-kanaals digitale audio, waardoor de multimedia-ervaring wordt
geoptimaliseerd.
Deze compacte, actieve adapter heeft een micro USB-poort aan de zijkant voor het gemakkelijk
gelijktijdig laden van uw aangesloten mobiele apparaat, zodat het altijd gebruiksklaar is.
Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Sluit uw mobiele apparaat met Mobile High-Definition Link (MHL™) aan op een tv-toestel, monitor of
projector via HDMI

• Bekijk video met bijbehorende audio or foto’s op een groot beeldscherm via HDMI

Eigenschappen
• 1080p videoweergave
• Ondersteuning voor digitale audio
• Gelijktijdig opladen van een mobiel apparaat wanneer het is aangesloten via een (niet
meegeleverde) Micro USB-kabel
• RCP (Remote Control Protocol) voor de bediening van uw tv met uw mobiele apparaat op HDTV's die
CEC of Anynet TV ondersteunen
• Compact en makkelijk te vervoeren
• Werkt met MHL 2.0 apparaten (Samsung S3, S4, S5, Note 2, Note 3 en toekomstige MHL 11-polige
apparaten)

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Active or Passive
Adapter

Actief

AV-ingang

Micro USB (MHL)

AV-uitgang

HDMI

Audio

Ja

Industriestandaarden

Geschikt voor MHL 2.0

Chipsetcode

Silicon Image - SiI9292CNUC

Maximale kabellengte

16.4 ft [5 m]

Maximale digitale
resoluties

1080p

Audiospecificaties

192 KHz 7.1-kanaals surround

Connector A

MHL™ (11-polig, Mobile High-Definition Link)

Prestaties

Connector(en)

Connector B

HDMI (19-polig)
USB Micro-B (5-polig)

Gebruiksomge
ving
Bedrijfstemperatuur

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 70°C (4°F to 158°F)

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Lengte product

7.1 in [18 cm]

Breedte product

1.0 in [25 mm]

Hoogte product

0.4 in [11 mm]

Gewicht product

0.6 oz [17 g]

Package Length

7.0 in [17.9 cm]

Package Width

3.2 in [81 mm]

Package Height

0.9 in [22 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

1.1 oz [32 g]

Meegeleverd

MHL™ naar HDMI® Adapter

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

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

