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Kabel HDMI/HDMI 2.0 4K 3m [HDMI/HDMI 4K 3M]
 

Cena brutto: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Długość 3m

Producent Conotech

Typ HDMI

Opis produktu
 

Wysokiej klasy kabel po??czeniowy HDMI w standardzie High Speed 4k +
Ethernet. Jego w?a?ciwo?ci techniczne zapewniaj? bezpieczn? transmisj?
nieskompresowanego sygna?u cyfrowego audio-video, przekazuj?c dane cyfrowe bez
?adnych zniekszta?ce?, a wysokiej jako?ci oplot pe?ni funkcj? ochronn? przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Standard HDMI 2.0 umo?liwia odtwarzanie materia?ów filmowych z rozdzielczo?ci?
4096x2160 pikseli oraz z cz?stotliwo?ci? 60 Hz. Przewód zdolny jest równie? do
transferu 32 nieskompresowanych kana?ów audio o wysokiej cz?stotliwo?ci i czterech
?cie?ek d?wi?kowych jednocze?nie, a tak?e obs?uguje obraz HDR (High Dynamic
Range), jak i format 21:9. Ponadto posiada funkcj? ARC (Audio Return Channel), która
umo?liwia przesy? sygna?u audio dwu kierunkowo. 

HDMI with Ethernet umo?liwia komunikacj? dwustronn?. Dodatkowy kana? obejmuj?
szybk? transmisj? danych mi?dzy urz?dzeniami opartymi na protokole IP, zapewniaj?c
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szereg nowych korzy?ci dla u?ytkowników. Funkcjonalno?? Ethernet w nowych
kablach HDMI ma za zadanie wyeliminowa? potrzeb? stosowania dodatkowych
przewodów sieciowych.

 

Zastosowanie: 

Technologia HDMI jest nadal wiod?cym cyfrowym interfejsem audio/video i
przetwarzania danych. ??czy ze sob? wy?wietlacze o ultra-wysokiej rozdzielczo?ci z
szerok? gam? elektroniki u?ytkowej do której zaliczamy: komputery, odtwarzacze
DVD, tunery SAT, urz?dzenia mobilne i inne urz?dzenia posiadaj?ce odpowiedni
interfejs. Stosowanie przewodów HDMI widoczne jest w wielu sektorach gospodarki
takich jak: s?u?ba zdrowia, s?u?ba wojskowa, ochrona i nadzór oraz  w automatyce
przemys?owej. 

 

Specyfikacja: 

Potrójnie ekranowany przewód w standardzie high speed 4k+ Ethernet.

Wersja: HDMI 2.0 

Rozdzielczo?? z??cza: do 4096x2160 pikseli i 60 Hz

Waga sygna?u: bandwidth do 18 Gbps

D?wi?k: do 32 nieskompresowanych kana?ów audio

Kolory: max. g??bia koloru 48-bit

Funkcje: HDR (High Dynamic Range), ARC (Audio Return Channel)

Inne: do 4 ?cie?ek audio/video na tym samym ekranie, obs?uga formatu 21:9

Z??cze: 19 pin, 30 AWG, poz?acane 24 karatowym z?otem
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