
ROLINE HDMI High Speed kabel met Ethernet, TPE, 
zwart, 1 m

Art.nr. 11.04.5930
Fabrikant ROLINE
Art.nr. fabrikant 11.04.5930
EAN (een stuk) 7630049615557

Hoogwaardige HDMI kabel voor resoluties tot 3840x2160 @30Hz in een bijzonder 
flexibele TPE kabelmantel.

• Ondersteunt 3D video overdracht
• HDMI Ethernet kanaal
• Audio retourkanaal (ARC) voor het doorsturen van het signaal naar de audio/video-
ontvanger
• Kabel met HDMI connector aan beide zijden
• Verbeterde kabelafscherming
• Elastisch en zeer flexibel dankzij de TPE buitenmantel - de beste eigenschappen voor 
kabelgoten en soortgelijke toepassingen waar de ruimte beperkt is.
• Materiaal: TPE (thermoplastisch elastomeer)

HDMI kabel met super elastische buitenmantel, voor extreem flexibele 
toepassingen in kabelgoten, kabelgoten of scheidingswanden

Onze ROLINE HDMI kabels met zachter koper hebben als voordeel dat bochten de kabel niet 
kapot maken. Koperen kabels hebben ook een veel betere geleidbaarheid dan aluminium en 
bieden daarom een aanzienlijk hogere signaalkwaliteit. Wij bieden deze hoogwaardige 
kabels aan met TPE als buitenmantel. TPE staat voor Thermoplastisch Elastomeer en 
beschrijft een super elastische buitenmantel die extreem flexibele toepassingen met de 



kabel mogelijk maakt. In kabelgoten en -schachten, maar ook in de vaste HDMI bekabeling 
van beamers/projectoren in de ondervloer, in de scheidingswand of het plafond kunt u met 
de kabels eenvoudig nauwe ruimtes omzeilen en overwinnen. De maximale resolutie is 
3840x2160 @30Hz - Full HD resoluties van 1920x1080 daarentegen worden bereikt tot 
60Hz. En dat allemaal zonder het risico dat uw kabel uitvalt door breuken. Onze speciale 
kabels zijn verkrijgbaar tussen 1m en 10m lang en zijn daarom de beste oplossing voor alle 
gangbare doeleinden als het gaat om permanent veilige en professionele HDMI bekabeling.

Technische specificaties

Producent ROLINE

Produkt groep Kabel

Produkt type HDMI High Speed kabel met Ethernet

Kleur zwart

Lengte 1 m

Overdracht kwaliteit HDMI High Speed with Ethernet

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

Connector kant 1 HDMI 19 Male

Connector kant 2 HDMI 19 Male

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 afgeschermd

Technische 
bijzonderheden

HDMI High Speed met Ethernet

Gewicht 56.03 g

Hoogte verpakking 20 mm

Breedte verpakking 50 mm

Diepte verpakking 50 mm

Gewicht verpakking 0.09 kg


