High Speed HDMI kabel - CL2-rated - actief - 4K
60Hz - 10 m
Product ID: HD2MM10MA

Deze CL2 HDMI-kabel is geschikt voor installatie in de wand. Deze kabel heeft ook een geïntegreerde
actieve signaalversterker voor een afstand tot 10 m tussen uw HDMI-apparaten, zonder signaalverlies. De
kabel is ook neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-specificaties en is geschikt voor al uw bestaande
HDMI-apparaten.

Maak 4K HDMI verbindingen over grotere afstanden
Het geïntegreerde versterkercircuit van de kabel zorgt voor een actieve versterking van het HDMI-signaal
zonder dat externe voeding noodzakelijk is. Deze kabel ondersteunt langere verbindingen dan normale
HDMI. De actieve kabel is ook gemaakt van een dunnere draad voor meer flexibiliteit, en is daarmee
ideaal voor installatie in de wand.
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Ervaar het beste dat HDMI te bieden heeft
Deze 4K HDMI-kabel ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz (3840x2160p) en bandbreedtes tot 18 Gbps.
De kabel ondersteunt ook HDR (High Dynamic Range) voor hogere contrastverhoudingen en levendige
kleuren.
Met hogere resoluties, hogere snelheden en scherpere beelden biedt de kabel de beste HDMI-functies die
momenteel beschikbaar zijn. Het is de perfecte kabel voor de ultieme thuisbioscoopervaring, voor
levensechte digital signage of voor het geven van uitzonderlijke presentaties.
De kabel ondersteunt ook tot 32 niet-gecomprimeerde digitale audiokanalen voor een kristalhelder geluid.
De HD2MM10MA wordt gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.
NB: Deze kabel is unidirectioneel. Let er daarom op dat de kabel in de juiste richting wordt geïnstalleerd.
Zorg dat de HDMI-connector aangeduid met "TV" op het scherm wordt aangesloten, zodat het apparaat
en de HDMI-bron correct zijn aangesloten.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Voor installatie in de wand waar CL2-brandbeveiliging vereist is
Sluit 4K/Ultra HD-schermen en -apparaten aan
Sluit HDMI-projectors aan in vergaderruimtes, klaslokalen of
conferentieruimtes

Features
•
•

Ingebouwd actief versterkercircuit
CL2 brandbeveiliging

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voldoet aan alle HDMI 2.0 specificaties
Ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz
Biedt verbindingsafstanden tot 10 meter
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

2 Years

Brandbestendigheid

CL2 goedgekeurd

Chipsetcode

Spectra7 - HT8181

Connectormateriaal

Goud

Kabelafscherming

Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Type kabelmantel

PVC - Polyvinyl Chloride

Audiospecificaties

Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van
1536 Hz

Maximale digitale resoluties

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz

Connector A

1 - HDMI (19-polig) Mannelijk

Connector B

1 - HDMI (19-polig) Mannelijk

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie

Deze kabel is unidirectioneel. Let er daarom op dat de
kabel in de juiste richting wordt geïnstalleerd. Zorg dat de
HDMI-connector aangeduid met "TV" op het scherm wordt
aangesloten, zodat het apparaat en de HDMI-bron correct
zijn aangesloten.

Fysieke
eigenschappen

Breedte product

0.9 in [22 mm]

Draaddikte

24 AWG

Gewicht product

2.2 lb [1 kg]

Hoogte product

0.4 in [11 mm]

Kabellengte

32.8 ft [10 m]

Kleur

Zwart

Lengte product

32.8 ft [10 m]

Stijl connector

Recht

Verpakkingsinformatie

Verzendgewicht (verpakt)

2.3 lb [1 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - HDMI Kabel

Hardware

Prestaties

Connector(en)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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