
5 m actieve High Speed HDMI-kabel – Ultra HD 4k x
2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M
Product ID: HDMM5MA

De HDMM5MA 5 m actieve high-speed HDMI®-kabel heeft een ingebouwde actieve signaalversterker voor
een afstand van max. 5 m tussen uw HDMI-apparaten, zonder signaalverlies.

Deze duurzame, lichte kabel heeft een dunnere HDMI-draadconstructie - ca. half zo dik als een normale 5
m kabel, en dus een meer flexibele installatie met minimale kabelwarboel. Daarnaast heeft de kabel een
ingebouwd versterkercircuit dat het HDMI-signaal actief versterkt zonder dat externe voeding
noodzakelijk is.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot
120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is dus al
voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere
framesnelheid.

Deze 5 meter lange HDMI-kabel wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.
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NB: Deze kabel is unidirectioneel. Let er daarom op dat de kabel in de juiste richting wordt geïnstalleerd.
Zie het "TV"-etiket op de HDMI-connector die in uw scherm moet worden gestoken, zodat het apparaat en
de HDMI-bron op de juiste manier op elkaar zijn aangesloten.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Voor het aansluiten van high-definition A/V-apparaten zoals Blu-Ray
Disc™-spelers, hdtv's, dvd-spelers, dvr's, gameconsoles, projectors
etc., tot een afstand van 5 m, zonder signaalverlies

Eigenschappen

• Dunne kabelconstructie – buitendiameter (BD) van 3,6 mm
• Ingebouwd actief versterkercircuit
• Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
• Vergulde HDMI-connectoren
• Hoogwaardige constructie
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Warranty 2 Years

Hardware Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Chipsetcode Redmere - PRA1610

Connectormateriaal Goud

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz

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

Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 0.000

Buitendiameter kabel 3.6 mm [0.1 in]

Draaddikte 36 AWG

Gewicht product 94 g [3.3 oz]

Hoogte product 0.000

Kabellengte 5 m [16.4 ft]

Kleur Zwart

Lengte product 5 m [16.4 ft]

Stijl connector Recht

Verpakkingsinformatie Package Height 25 mm [1 in]

Package Length 22 cm [8.7 in]

Package Width 20 cm [7.9 in]

Verpakkingsaantal 1

Verzendgewicht (verpakt) 103 g [3.6 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 5 m actieve High Speed HDMI®-kabel - HDMI - M/M

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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