Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K
60Hz - 2 m
Product ID: HDMM2MP

Deze 2 meter high-speed HDMI®-kabel is getest volgens het Premium HDMI Cable Certification Program.
Daardoor biedt deze HDMI®-kabel gegarandeerd de nieuwste technische functies die de meest recente
HDMI-specificaties bieden, inclusief verbeterde resoluties en bescherming tegen EMI-interferentie.
Al onze gecertificeerde premium high-speed HDMI-kabels zijn voorzien van een uniek
vervalsingsbestendig authenticatielabel, zodat u er zeker van bent dat u een echte gecertificeerde kabel
hebt ontvangen.

Ervaar het nieuwste dat HDMI te bieden heeft
De kabel ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz (3840x2160p) en bandbreedtes tot 18 Gbps. Deze
HDMI®-kabel ondersteunt ook HDR (High Dynamic Range) voor hogere contrastverhoudingen en
levendige kleuren.
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Met hogere resoluties, hogere snelheden en scherpere beelden kunt u rekenen op een verbeterde videoervaring. De kabel biedt gegarandeerd de beste HDMI-functies die momenteel beschikbaar zijn. Het is de
perfecte kabel voor de ultieme thuisbioscoop of voor levensechte digital signage.
Bovendien ondersteunt de kabel tot 32 niet-gecomprimeerde digitale audiokanalen voor een kristalhelder
geluid. De kabel is ook neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-specificaties en is geschikt voor al uw
bestaande HDMI-apparaten.

Zorg voor uitstekende verbindingen met premium HDMI-certificatie
De kabel heeft strenge compliance-tests ondergaan en is gecertificeerd door een HDMI-erkend
testcentrum om te zorgen dat de kabel de beloofde, op hoge bandbreedtes ingeschakelde functies
ondersteunt. Ook is een EMI-test uitgevoerd om minimale interferentie met draadloze signalen te
garanderen.
Elke kabel is voorzien van het Premium HDMI Cable Authentication label, zodat u erop kunt vertrouwen
dat u een hoogwaardige premium kabel met gegarandeerde prestaties koopt.

Bekijk dual video streams op één scherm
De kabel biedt dual video streams zodat u tegelijkertijd twee video's op hetzelfde scherm kunt bekijken. U
kunt uw favoriete show bekijken, terwijl uw kinderen hun favoriete videogames spelen. Uw scherm moet
Multi-View ondersteunen om van dual video streams te kunnen profiteren.
De HDMM2MP wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Sluit 4K/Ultra HD-schermen en -apparaten aan

Features
•
•
•
•
•

Premium HDMI-certificatie
Voldoet aan alle HDMI 2.0 specificaties
Ondersteunt resoluties tot 4K@60 Hz
Ondersteunt tot 18 Gbps bandbreedte
Ondersteunt HDR (High Dynamic Range) voor een hogere

•
•
•
•
•
•
•
•

contrastverhouding en kleurnauwkeurigheid
Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz
Ondersteunt een bioscoop beeldverhouding van 21:9
Levert dual video stream naar één scherm
Ondersteunt 3D-video
Levert multi-stream audio voor meerdere gebruikers (tot 4)
Ondersteunt BT.2020 colorimetrie
Ondersteunt Consumer Electronics Control (CEC) functies
Neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-versies
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Warranty

Lifetime

Connectormateriaal

Goud

Kabelafscherming

Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Type kabelmantel

PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties

Audiospecificaties

Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate

Connector(en)

Connector A

1 - HDMI (19-polig) Mannelijk

Connector B

1 - HDMI (19-polig) Mannelijk

Draaddikte

30 AWG

Gewicht product

4.4 oz [125 g]

Kabellengte

6.6 ft [2 m]

Kleur

Zwart

Lengte product

6.6 ft [2 m]

Stijl connector

Recht

Verpakkingsinformatie

Verzendgewicht (verpakt)

7.2 oz [204 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - 2 m premium high-speed HDMI-kabel

Hardware

Fysieke
eigenschappen

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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