
 

 

  



R A S P B E R R Y P i 4  
T E K N I S K E  D A T A 

www.OKdo.com  

 

OVERSIGT 
Raspberry Pi 4 Model B er det nyeste produkt i den populære Raspberry Pi-serie af computere. Den 
giver banebrydende forbedring af processorhastighed, multimedieydeevne, hukommelse og 
tilslutningsmuligheder sammenlignet med den tidligere generation af Raspberry Pi 3 Model B+. 
Samtidig bibeholdes bagudkompatibilitet og tilsvarende strømforbrug. For slutbrugeren giver 
Raspberry Pi 4 Model B ydeevne på stationære computere, der kan sammenlignes med grundlæggende 
x86-pc-systemer. 

Dette produkts vigtige funktioner omfatter en højtydende 64-bit quad-core-processor, understøttelse 
af to skærme med opløsninger op til 4K via et par micro-HDMI-porte, hardwarevideodekoder på op til 
4Kp60, op til 4 GB RAM, dual-band 2,4/5,0 GHz trådløst LAN, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0 
og PoE-funktionalitet (via et separat PoE HAT-tilføjelseskort). 

Trådløst dual-band LAN og Bluetooth leveres med modulopbygget certifikationsdokument, så kortet 
kan anvendes i slutprodukter med betydeligt reduceret overensstemmelsestestning, hvilket giver en 
forbedring af både omkostninger og time-to-market. 
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SPECIFIKATIONER 
Processor: 

Hukommelse:  

Forbindelse: 

GPIO: 

Video og lyd: 

Multimedier: 

SD-kortunderstøttelse:  

Indgangseffekt: 

Miljø:  

Overholdelse: 

Produktionslevetid: 

Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-
bit SoC ved 1,5 Ghz 

1 GB, 2 GB eller 4 GB LPDDR4 (afhængigt af model) 

2,4 GHz og 5,0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac trådløst  
LAN, Bluetooth 5.0, BLE 
Gigabit Ethernet 
2 × USB 3.0-porte 
2 × USB 2.0-porte 

Standard 40-benet GPIO-stiftliste 
(fuldt bagudkompatibel med tidligere kort) 

2 × micro-HDMI-porte (understøtter op til 4Kp60)  
2-vejs MIPI DSI-displayport 
2-vejs MIPI CSI-kameraport 
4-polet stereoaudio og composite videoport 

H.265 (4Kp60 dekodning) 
H.264 (1080p60 dekodning, 1080p30 kodning), 
OpenGL ES 3.0-grafik 

Micro SD-kortstik til indlæsning af operativsystem og datalagring 

5 V DC via USB-C-stik (minimum 3 A*)  
5 V DC via GPIO-stiftliste (minimum 3 A*)  
Power-over-Ethernet (PoE)-understøttelse (kræver separat PoE 
HAT) 

Driftstemperatur 0-50 oC 

Se en komplet liste over lokale og regionale 
produktgodkendelser på  
https://www.raspberrypi.org/documentation/ 
hardware/raspberrypi/conformity.md 

Raspberry Pi 4 Model B vil være i produktion indtil mindst januar 
2026. 
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FYSISKE SPECIFIKATIONER 

 

Advarsler 
Dette produkt må kun sluttes til en ekstern strømforsyning, der er normeret til 5 V/3 A DC eller 5,1 V/3 A DC som 
minimum1. En ekstern strømforsyning, der bruges sammen med Raspberry Pi 4 Model B, skal overholde de relevante regler 
og standarder, der gælder i det land, hvor enheden skal bruges. 
Dette produkt må kun anvendes i godt ventilerede omgivelser, og hvis det bruges i en kasse, må kassen ikke være 
tildækket. Produktet skal placeres på en stabil, flad og ikke-ledende overflade ved brug, og må det ikke være i kontakt med 
ledende genstande. 
Tilslutning af inkompatible enheder til GPIO-stikket kan påvirke overholdelsen og medføre skade på enheden og gøre 
garantien ugyldig. 
Alle eksterne enheder, der bruges sammen med Raspberry Pi, skal overholde de relevante standarder, der gælder i det 
land, hvor de skal anvendes, og skal være mærket i overensstemmelse hermed for at sikre, at kravene til sikkerhed og 
ydeevne er opfyldt. Disse produkter omfatter, men er ikke begrænset til tastaturer, skærme og mus, der bruges sammen 
med Raspberry Pi. 
Hvor der er tilsluttet eksterne enheder, der ikke omfatter kabel eller stik, skal kablet eller stikket have tilstrækkelig 

isolering og funktion, så de relevante krav til ydeevne og sikkerhed er opfyldt. 

Sikkerhedsinstruktioner 
Den må ikke udsættes for vand eller fugt eller placeres på en ledende overflade, mens den er i brug. 
Den må ikke udsættes for varme fra andre kilder. Raspberry Pi 4 Model B er udviklet til pålidelig drift ved normal 
omgivende rumtemperatur. 
Vær forsigtig under håndteringen for at undgå mekaniske og elektriske skader på printkort og stik. Undgå at 

håndtere printkortet, mens det er tilsluttet strøm, og berør kun kanterne for at minimere risikoen for skader 
fra elektrostatisk afladning. 

                                                                            
1 En strømforsyning af god kvalitet på 2,5 A kan anvendes, hvis nedstrøms USB-enheder forbruger mindre end 500 mA i alt. 
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