
1,5 m High Speed HDMI®-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

StarTech ID: HDMM150CM

De HDMM150CM 1,5 m High Speed HDMI®-kabel wordt geleverd met een niet-standaard 1,5 m lange kabel.
Deze handige verbindingsafstand stelt u in staat uw HDMI-apparatuur op de door u gewenste plaats neer te
zetten.

De kabel heeft twee vergulde HDMI mannelijke stekkers voor een afhankelijke HDMI-naar-HDMI-verbinding,
terwijl de unieke kabellengte perfect is om op uw HDMI-tv naar video's vanaf uw laptop te kijken of voor
presentaties in een vergaderzaal wanneer u uw laptop op een HDMI-projector aansluit.

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.

De HDMM150CM 1,5 m HDMI-kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Over StarTech.com HDMI-naar-HDMI-kabels:

StarTech.com high-speed HDMI digitale video- en audiokabels zijn door experts ontworpen en zijn uitsluitend
vervaardigd van materialen van topkwaliteit voor hoogwaardige high-definitionprestaties. De HDMI-standaard
combineert video met hoge bandbreedte en meerkanaals digitale audio in één kabel en biedt een kristalheldere
beeldresolutie.

Toepassingen

Voor het aansluiten van high-definition audiovisuele apparatuur zoals BluRay™-spelers, HDTV's, dvd-
spelers, digitale videorecorders, spelcomputers, projectoren etc.
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Eigenschappen

2 HDMI mannelijke connectors
Biedt een 1,5 m lange kabel
Vergulde HDMI-connectoren
Hoogwaardige constructie
Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k

Technische specificaties

Warranty Lifetime
Connectormateriaal Goud
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming Aluminum-Mylar folie met vlechtwerk
Connector A 1 - HDMI (19 pin) Male
Connector B 1 - HDMI (19 pin) Male
Kleur Zwart
Stijl connector Recht
Draaddikte 28 AWG
Kabellengte 1.5 m [4.9 ft]
Lengte product 1.5 m [4.9 ft]
Gewicht product 160 g [5.6 oz]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 163 g [5.8 oz]
Meegeleverd 1 - 1,5 m High Speed HDMI®-kabel - HDMI - M/M

Certificaties, rapporten en compatibiliteit
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