
1 m premium höghastighets HDMI-kabel med Ethernet - 4K 60 Hz

Produkt ID: RHDMM1MP

Denna 1ft, 1m höghastighetskabel med Ethernet klarar de dagliga kraven på att ansluta dina 
HDMI-enheter. Testad för att klara av påfrestande slitage är den robusta kabeln ett måste för både 
affärs- och konsumenttillämpningar.

Denna premium HDMI-certifierade kabel har aramidfiberförstärkning som gör att den inte utsätts för 
påfrestningar från täta band från att koppla upp TV- eller bildskärmen. Detta gör att kabeln kan böjas 
utan att sträcka eller skada kabelns kärna.

<ol>

• Aramidfiber tillför styrka och hållbarhet till kabeln

• Isolerade ledare minskar friktionen och ger större flexibilitet

• EMI-skydd med aluminium-mylarfolie med flätad skärmning

• TPE-kabelhöljet är flexiblare än en vanlig PVC-kabel</ol>

Kabeln av hög kvalitet är konstruerad för att förhindra att kontakten separeras från höljet. Den extra 
långa avlastningsformen har testats för att klara över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel.

<ol>

• HDMI:s guldpläterade kontakt med metallskärm skyddar kretskortet från EMI och förstärker 
anslutningspunkten

• Dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel</ol>

Denna HDMI premiumcertifierade adapterkabel som stöder alla HDMI 2.0-specifikationer, stöder också 
upplösningar upp till 4K 60 Hz med en bandbredd på upp till 18 Gbps. HDMI-kabeln stöder också HDR 



för högre kontrastförhållande och livliga färger som ger en berikad och trevlig tittarupplevelse.

RHDMM1MP backas upp av en livstidsgaranti för StarTech.com och teknisk support under fri livstid.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Anslut 4K/Ultra HD-skärmar och -enheter

Funktioner

• Anslut dina skärmar med en certifierad HDMI-kabel byggd för att tåla daglig användning

• HÅLLBAR: HDMI-kabel med aramidfiber för hög draghållfasthet och hållbarhet. Testad upp till 10 
000+ böjningscykler vid 180&deg vinkel och 5 000+ insättningar. Flätad mylarfolie av aluminium ger 
EMI-skärmning och säkerställer signalintegritet. Idealisk för kommersiella miljöer

• Utökad dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel

• Denna 1-meters HDMI-kabel med ett mjukt TPE-hölje tillåter flexibla anslutningar

• Stöder alla HDMI 2.0-specifikationer för bästa möjliga visningsupplevelse

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Kontaktplätering Guld

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Audio-specifikationer Upp till 32 audiokanaler med 1536 Hz samplingsfrekvens

Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI (19-stifts)



1 - HDMI (19-stifts)

Utseende

Färg Svart

Kontakttyp Rak

Tråddimension 30 AWG

Kabellängd 3.3 ft [1 m]

Produktlängd 3.3 ft [1.0 m]

Produktbredd 0.7 in [1.7 cm]

Produkthöjd 0.2 in [5 mm]

Produktvikt 1.2 oz [33 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.9 in [15 cm]

Package Width 0.8 in [2 cm]

Package Height 8.1 in [20.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.9 oz [82 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - hdmi-kabel

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


