
0,3 m korte High Speed HDMI®-kabel – Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel – HDMI naar HDMI M/M

StarTech ID: HDMM30CM

Met de HDMM30CM 30 cm high-speed HDMI®-kabel kunt u uw HDMI-apparaten op korte afstand aansluiten
voor situaties waarin een langere kabel warboel zou creëren.

Daarnaast biedt deze korte HDMI-kabel een draagbare oplossing, waardoor hij bij uitstek als laptopaccessoire
kan worden meegenomen. In combinatie met een HDMI-naar-Micro of Mini HDMI-adapter zoals onze HDMI 2-
in-1 T-adapter kunt u mobiele apparaten zoals uw smartphone of tablet op een HD-scherm aansluiten, of uw
digitale camera op een laptop.

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 HDMM30CM 30 cm 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-definition prestaties. De HDMI-standaard
combineert video met hoge bandbreedte en meerkanaals digitale audio in één kabel en biedt een kristalheldere
beeldresolutie.

Toepassingen

Sluit HDMI-apparaten aan over kortere afstanden en met minder kabelwarboel
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Eigenschappen

30 cm 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 30 cm [11.8 in]
Lengte product 30 cm [11.8 in]
Breedte product 21 mm [0.8 in]
Hoogte product 12 mm [0.5 in]
Gewicht product 50 g [1.8 oz]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 50 g [1.8 oz]
Meegeleverd 1 - 30 cm high-speed HDMI®-kabel - HDMI - M/M

Certificaties, rapporten en compatibiliteit
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