
2 m Premium Gecertificeerde HDMI 2.0 Kabel met Ethernet, Duurzame High Speed UHD 
4K 60Hz HDR, Robuuste M/M Kabel met Aramidevezel, TPE, Ultra HD Monitors, TVs & 
Displays, Zwart

Productcode: RHDMM2MP

Deze high-speed HDMI kabel met Ethernet is bestand tegen de dagelijkse belasting bij het aansluiten 
van uw HDMI apparaten. Deze sterke kabel, die aan extreme slijtagetesten werd onderworpen, is een 
must voor zowel zakelijke als consumententoepassingen.

De HDMI premium gecertificeerde kabel is versterkt met aramidevezel die de kabel tegen frequent 
buigen beschermt. Daardoor kan de kabel ook worden gebogen zonder overrekken en zonder de 
kabelkern te beschadigen.

<ol>

• Aramidevezel maakt de kabel extra sterk en duurzaam

• Geïsoleerde geleider verminderen wrijving, bieden meer flexibiliteit

• Bescherming tegen EMI (elektromagnetische interferentie) met aluminium-mylar folie met 
gevlochten afscherming

• TPE kabelmantel is flexibeler dan een standaard PVC kabel</ol>

De kabel is zo vervaardigd dat de connector niet van de mantel loskomt. De extra lange gegoten 
trekontlasting is bestand tegen meer dan 10.000 buigcycli in een hoek van 180°.

<ol>

• Vergulde HDMI connector met metalen afscherming beschermt de printplaat tegen EMI en versterkt 
het verbindingspunt



• Trekontlasting bestand tegen meer dan 10.000 buigcycli in een hoek van 180°</ol>

Deze premium gecertificeerde HDMI kabel ondersteunt alle HDMI 2.0 specificaties en resoluties tot 4K 
60 Hz bij een bandbreedte tot 18 Gbps. De HDMI kabel ondersteunt ook HDR (High Dynamic Range) 
voor een hogere contrastverhouding en levendige kleuren voor een verrijkte en aangename 
kijkervaring.

De RHDMM2MP geniet van een levenslange garantie en gratis 24/5 levenslange technische 
ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Sluit 4K/Ultra HD-schermen en -apparaten aan

Eigenschappen

• HOGE PRESTATIEKABEL: 2m Premium gecertificeerde HDMI 2.0 met Ethernet, 4K 60Hz (tot 
4096x2160p), 18 Gbps bandbreedte, HDR10 voor hoge contrastverhouding, Ultrabrede 
beeldverhouding, 32 Ch multi-stream audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos) 1536Hz sampling

• DUURZAAM: HDMI-kabel met aramidevezels voor hoge treksterkte en duurzaamheid. Getest tot 
10000+ buigcycli bij 180 ° hoek & 5000+ aansluitingen. Al-Mylar Folie EMI afscherming zorgt voor 
signaalintegriteit. Ideaal voor commerciële omgevingen

• FLEXIBELE KABEL: Langdurige TPE-mantel en trekontlasting absorbeert spanning van frequente 
buigingen en beschermt de kern van de robuuste UHD HDMI 34AWG-kabel. TPE is niet-toxisch, 
halogeenvrij en RoHS-gecertificeerd voor ecologische duurzaamheid

• TOEPASSINGEN: Ideaal voor thuis/kantoor en reizen. Werkt met 
computer/laptop/desktop/werkstation. Sluit uw TV/monitor/display/projector/soundbar aan. 
Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG. Compatibel met HDMI 2.0 Ultra HD, 1080p Full HD en eerdere 
HDMI-versies

• SPECS: 2m - Zwart - HDMI 2.0 - HDMI Male naar Male - 34 AWG - Versterking: Aramidevezels - 
Mantel: TPE - EMI bescherming - Audio Return Channel (ARC), HDCP 2.2, CEC, BT.2020 colorimetrie

Hardware

Garantiebeleid Lifetime



Connectormateriaal Goud

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Audiospecificaties Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 
1536 Hz

Connector(en)

Connector A 1 - HDMI (19-polig)

1 - HDMI (19-polig)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Stijl connector Recht

Draaddikte 30 AWG

Kabellengte 6.6 ft [2 m]

Lengte product 6.6 ft [2.0 m]

Breedte product 0.7 in [1.7 cm]

Hoogte product 0.3 in [7.0 mm]

Gewicht product 2.0 oz [56.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 8.3 in [21.0 cm]

Package Width 5.9 in [15.0 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.7 oz [105.0 g]

Wat wordt er 



meegeleverd

Meegeleverd 1 - HDMI kabel

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


