
ROLINE GOLD HDMI HighSpeed Kabel met Ethernet, 
M-M, 3 m

Art.nr. 11.04.5503
Fabrikant ROLINE
Art.nr. fabrikant 11.04.5503
EAN (een stuk) 7611990193455

ROLINE GOLD HDMI-kabel met dubbelzijdige HDMI-aansluiting voor het aansluiten 
van een ultrabook, notebook/laptop of PC op een monitor, TV, projector of 
projector - voor beeldschermtransmissies in uitstekende kwaliteit met een 
resolutie tot 3840x2160 @30Hz!

• HDMI is een universele verbindingsstandaard voor de overdracht van video- en 
audiosignalen. Toepassingen omvatten voornamelijk de aansluiting van beeldschermen en 
televisies op computers, BluRay-spelers en soortgelijke apparaten.
• De connector neemt minder ruimte in beslag en is daardoor meer geschikt voor draagbare 
weergaveapparaten (ultrabooks, notebooks/laptops) of voor 2 connectoren op een grafische 
kaart (op een slotplaatje).
• De robuuste nylon vlecht beschermt de HDMI-kabel effectief en maakt het er prachtig 
uitzien.
• Hoogwaardige, dubbelafgeschermde kabel (folie+braid) met vergulde contacten voor 
optimale overdracht van beeldsignalen
• Ondersteunt 3D video
• HDMI Ethernet-kanaal
• Audio retourkanaal voor het doorsturen van signalen naar de audio/video-ontvanger.
• Behuizing met gouden metalen connector

ROLINE GOLD - Topkwaliteit zonder compromissen!



Kabels van ROLINE GOLD kwaliteit worden geleverd met hoogwaardige afscherming en 
vergulde contacten voor contactbeveiliging, zelfs bij hoge insteekcycli. De stekkers zijn 
voorzien van een gouden coating om de contactduurzaamheid te verbeteren. Nylon 
versterkt buitenmateriaal in goud/zwart zorgt voor een betere stabiliteit en geeft de kabel 
een verbluffende uitstraling.

Technische specificaties

Producent ROLINE

Produkt groep HDMI kabels

Produkt type HDMI High Speed kabel met Ethernet

Kleur zwart / goud

Lengte 3 m

Overdracht kwaliteit HDMI High Speed with Ethernet

Max. Resolutie 3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)

Type connector kant 1 HDMI type A

M/F kant 1 Male

Type connector kant 2 HDMI type A

M/F kant 2 Male

Toepassing extern

Kabel afscherming Dubbel afgeschermd

Materiaal Connector 
verbinding

GOLD

Technische 
bijzonderheden

HDMI High Speed with Ethernet

Gewicht 203 g

Hoogte verpakking 40 mm

Breedte verpakking 190 mm

Diepte verpakking 180 mm

Gewicht verpakking 0.223 kg


