
Kabel High Speed HDMI Ethernet
HEC, ARC, 3D, 4K@30Hz, HDMI męski na Micro męski,
ekranowany, czarny, 2 m
Part No.: 390538
EAN-13: 0766623390538 | UPC: 766623390538

Features:

 Obsługa HDMI Ethernet Channel, Audio Return Channel, 3D
Video, 4K Display oraz Deep Color
 High-speed Ethernet, połączenie Ethernet z prędkością do 100
Mb/s
 Kanał ARC umożliwia pełną komunikację domowych urządzeń
audio z telewizorem HDMI; nie ma potrzeby stosowania
dodatkowych kabli audio
 Obsługa rozdzielczości HD ponad 1080p oraz 3D i Deep Color
 Kompatybilność z dowolnym urządzeniem HDMI, takim jak
odtwarzacz Blu-ray, konsola do gier, odtwarzacz stereo, czy
komputer PC
 Zgodność ze specyfikacją High Speed HDMI
 Przepustowość do 10,2 Gb/s przy 340 MHz
 W pełni ekranowany - redukuje zakłócenia pola
elektromagnetycznego oraz innych źródeł interferencji
 Zalewna koszulka PVC
 Gwarancja "Lifetime Warranty"

Specyfikacja:

Standardy i certyfikaty:
• UL 20276
• ISO 9002

Parametry techniczne:
• Przepustowość: 10.2 Gb/s
• 340 MHz
• Spełnia wymogi standardów HDMI
• Długość: 2 m

Złącza:
• 1 x HDMI 19-pinowe męskie
• 1 x Micro HDMI 19-pinowe męskie
• Złącza powlekane niklem
• Zalewane wtyki PVC; sprężysta, bardzo wytrzymała osłonka
• Ekranowany aluminium
•

O pełną ofertę produktów Manhattan pytaj lokalnego resellera lub odwiedź stronę www.manhattan-products.com. Wszystkie nazwy handlowe
i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm

odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powyższych dokumentów,
wykorzystanie zawartości jest zabronione.



Parametry elektryczne:
• Natężenie: 0.5 A DC
• Napięcie znamionowe: 300 V DC
• Rezystancja izolacji: 5 MOhm
• Rezystancja przewodnika: 2 Ohm
• Plastikowa osłonka termiczna

Zawartość opakowania:
• Kabel High Speed HDMI Ethernet
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