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Ενεργό οπτικό (AOC) καλώδιο HDMI
υψηλής ταχύτητας με Ethernet "AOC
Premium Series", 20 m
CCBP-HDMI-AOC-20M

- Το ενεργό οπτικό καλώδιο HDMI (AOC) χρησιμοποιεί
τεχνολογία οπτικών ινών για τη μεταφορά του ψηφιακού
σήματος HDMI. Αυτό σημαίνει ότι το σήμα μπορεί να
μεταφερθεί πολύ περισσότερο από ένα παραδοσιακό καλώδιο
χαλκού (μέχρι 100 m) και μειώνει τον κίνδυνο παρεμβολών
ΕΜΙ / RFI. Τα καλώδια HDMI AOC διαθέτουν επίσης εσωτερικά
καλώδια τροφοδοσίας χαλκού, επομένως δεν απαιτείται
εξωτερική παροχή ρεύματος.
- Το καλώδιο HDMI AOC χρησιμοποιεί τεχνολογία οπτικών ινών
μειώνει τον κίνδυνο EMI / RFI σε περιβάλλον υψηλής
παρεμβολής
- Ανθεκτικό εξαιρετικά λεπτό πριτσινιστό καλώδιο με κομψές
μεταλλικές υποδοχές
- Μικρότερη διάμετρο καλωδίου σε σχέση με τα παραδοσιακά
καλώδια HDMI χαλκού
- Υποστηρίζει ανάλυση 4K UHD στα 60Hz

Χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

- Καλώδιο HDMI Premium AOC υψηλής ταχύτητας με Ethernet
- Υποστηρίζει αναλύσεις UHD HDMI 4K σε 60 Hz
- Το καλώδιο οπτικών ινών είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις
παρεμβολές EMI και RFI
- Ανθεκτική νάιλον πλέξη και μεταλλικές υποδοχές υψηλής
ποιότητας
- Επιχρυσωμένοι σύνδεσμοι για τέλεια ποιότητα εικόνας
- Συμβατό με όλες τις συσκευές που υποστηρίζουν HDMI

Τύπος: AOC υψηλής ταχύτητας
Υποστήριξη για έκδοση HDMI: HDMI 2.0 (και όλες οι προηγούμενες
εκδόσεις)
Εύρος ζώνης: 18 Gbps
Υποστηριζόμενες αναλύσεις: όλες οι αναλύσεις μέχρι UHD 4K
(60Hz)
Υποστηρίζει την αναλογία εικόνας 21: 9 cinema
Υποστηρίζει Deep Color, έως και 16 bits ανά κανάλι
Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά: CEC. HEC, HARC, HDR, Dolby
Vision / Dolby ATMOS
HDCP: έκδοση 1.4 / 2.2
Συνδέσεις: 2 x αρσενικό τύπου A, επιχρυσωμένο
Υλικό αγωγού: οπτική ίνα

Συσκευασία

Πιστοποιητικά

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ
Όγκος χαρτοκιβωτίου. CUM
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:
Χώρα προέλευσης
Barcode
Τελωνειακός κώδικας

10
0.026
6.8
200x245x50 mm
420x225x280 mm
CN
8716309108751
8544429090
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