
3 m passieve micro USB-naar-HDMI MHL-kabel
Product ID: MHDPMM3M

Met de 3 m MHDPMM3M passieve micro USB-naar-HDMI® MHL™-kabel kunt u uw voor MHL geschikte
smartphone, tablet-pc of ander mobiel apparaat op uw voor MHL geschikt HDTV-scherm, -monitor of -
projector aansluiten.

Deze duurzame kabel vormt een eenvoudige plug & play-oplossing voor het bekijken van inhoud (bijv.
foto's, audio en video) vanaf een voor MHL geschikt mobiel apparaat op een groot scherm en home
entertainment systeem.

Deze hoogwaardige en comfortabele MHL-naar-HDMI-kabel ondersteunt niet alleen een videoresolutie van
1080p en een 7.1-kanaals digitale audio-uitvoer, maar laadt in de MHL-modus en aangesloten op een
voor MHL geschikt scherm tegelijkertijd uw mobiele apparaat op.

De MHDPMM3M MHL-kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor
gegarandeerde betrouwbaarheid.
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NB: Omdat dit een passieve kabel is, moet zowel uw mobiele apparaat als uw HDTV-scherm, monitor of
projector etc. voor MHL geschikt zijn. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaten en/of ga
naar de website van het MHL-consortium voor een lijst van voor MHL geschikte producten. Dit product
werkt niet met apparaten met een 11-polige MHL-connector, zoals de Samsung S3- en S4-modellen.
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http://www.mhlconsortium.org/devices.aspx


Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Sluit uw voor Mobile High-Definition Link (MHL™) geschikte apparaat
aan op een voor MHL geschikte televisie, monitor of projector via
HDMI

• Geef video weer met audio-ondersteuning, of deel foto's op een
volledig voor HDMI en voor MHL geschikt scherm

• Laad uw micro USB mobiele apparaat op, terwijl u aangesloten bent
op een voor MHL geschikt scherm

Features

• 1 micro USB ‘B’ mannelijke connector
• 1 HDMI mannelijke connector
• 1080p videoweergave
• Ondersteuning voor digitale audio
• Afstandsbediening van uw HDTV met CEC-functionaliteit via uw

mobiele apparaat
• Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
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Warranty Lifetime

Hardware Connectormateriaal Goud

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties Audiospecificaties 7.1 surround sound

Maximale digitale resoluties 1080p @ 60 Hz

Video Revision MHL 2.0

Connector(en) Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk

Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 0.5 in [12 mm]

Draaddikte 24/30 AWG

Gewicht product 4.4 oz [124 g]

Hoogte product 0.3 in [8 mm]

Kabellengte 9.8 ft [3 m]

Kleur Zwart

Lengte product 9.8 ft [3 m]

Stijl connector Recht

Verpakkingsinformatie Verpakkingsaantal 1

Verzendgewicht (verpakt) 4.7 oz [132 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Passieve 3 m MHL-kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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