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Εύκολη αποθήκευση, άνετη μεταφορά

Εξαιρετικά λεπτό καλώδιο Mini HDMI υψηλής ταχύτητας
Η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να έχετε πάντα μαζί σας, για να συνδέετε φωτογραφικές 
μηχανές ή βιντεοκάμερες σε τηλεόραση HD. Το HDMI υψηλής ταχύτητας αποδίδει την 
καλύτερη δυνατή ποιότητα ψηφιακού ήχου και εικόνας, με αναλύσεις έως και 4x 1080p+.

Μεταφορά μαζί με τη φορητή σας συσκευή
• 50% πιο λεπτό και ελαφρύ από τα συνηθισμένα καλώδια HDMI
• Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά, με το παρεχόμενο δεματικό καλωδίου
• Εύκαμπτο, διπλώνει εύκολα, δεν πιάνει πολύ χώρο

Λειτουργίες HDMI
• UHD 2160p
• Εμπειρία 3D
• Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC)

Απολαύστε κορυφαία ποιότητα εικόνας/ήχου
• Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων βελτιστοποιούν τη λήψη σήματος
• Αγωγός χαλκού υψηλής καθαρότητας για αξιόπιστη μετάδοση σήματος
• Θωράκιση αλουμινίου ενισχυμένου με πλέγμα χαλκού

Εύκολη εγκατάσταση
• Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση



 50% πιο λεπτό και ελαφρύ
Το εξαιρετικά λεπτό καλώδιο HDMI είναι 50% πιο 
λεπτό και ελαφρύ από τα συνηθισμένα καλώδια 
HDMI. Έτσι, μπορείτε να το κουβαλάτε εύκολα 
μαζί με τη φορητή συσκευή με την οποία θέλετε να 
το χρησιμοποιήσετε.

Διπλώνει εύκολα
Το εξαιρετικά λεπτό καλώδιο HDMI είναι πολύ 
εύκαμπτο, με αποτέλεσμα να διπλώνει εύκολα. 
Επιπλέον, χρειάζεται λιγότερο χώρο και μπορείτε 
εύκολα να το αποθηκεύετε μαζί με τη φορητή 
συσκευή με την οποία το χρησιμοποιείτε.

Περιλαμβάνεται δεματικό καλωδίου
Το εξαιρετικά λεπτό καλώδιο HDMI συνοδεύεται 
από ένα δεματικό, για να το διπλώνετε, να το 
αποθηκεύετε και να το μεταφέρετε με ευκολία.

UHD 2160p
Υποστηρίζει αναλύσεις βίντεο έως UHD 2160p. 
Αυτό επιτρέπει στην οθόνη σας να ανταγωνιστεί 
τα συστήματα Digital Cinema που 
χρησιμοποιούνται στους κινηματογράφους.

Εμπειρία 3D
Υποστηρίζει όλα τα φορμά βίντεο 3D, παρέχοντας 
πραγματικό Home Cinema 3D και εφαρμογές 
παιχνιδιών.

Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC)
Επιτρέπει σε μια συνδεδεμένη με HDMI 
τηλεόραση με ενσωματωμένο δέκτη να 
αποστέλλει δεδομένα ψηφιακού ήχου σε ένα 
σύστημα ήχου surround, εξαλείφοντας την ανάγκη 
για ξεχωριστό καλώδιο ήχου.

Επίχρυση υποδοχή 24 καρατίων
Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων 
διασφαλίζουν τη βέλτιστη ποιότητα σήματος για 
τα συστατικά μέρη.

Χαλκός υψηλής καθαρότητας
Αυτός ο χάλκινος αγωγός παρέχει υψηλή ακρίβεια 
στη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη αντίσταση.

Πλεκτή θωράκιση
Η θωράκιση αλουμινίου ενισχυμένου με πλέγμα 
χαλκού προστατεύει από την απώλεια σήματος 
και τις παρεμβολές.

Εύκολη λαβή
Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση 
των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.
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Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

18,2 x 24,2 x 3,9 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,047 κ.
• Μεικτό βάρος: 0,13 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,083 κ.
• EAN: 87 12581 62364 7
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

20,6 x 19,4 x 27 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,188 κ.
• Μεικτό βάρος: 0,909 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,721 κ.
• GTIN: 1 87 12581 62364 4
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
•

Προδιαγραφές
Εξαιρετικά λεπτό καλώδιο HDMI
1,5 μ. Υψηλής ταχύτητας, Mini-pin
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