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Met de ROLINE HDMI 4K2K Audio Extractor kunnen audiosignalen uit het HDMI 
signaal worden gehaald.

Niet alle monitoren hebben goede speakers. Met de extractor leid je de audiosignalen via 
S/PDIF (optisch) of analoog via 3,5 mm aansluitingen naar een speakersysteem, het zuivere 
beeldsignaal gaat naar het scherm.
• Ondersteunt HDMI, HDCP 1.2
• Audiosnelheid (bemonsteringsfrequentie voor S/PDIF zoals HDMI) tot 192 kHz
• Ondersteunt audio met hoge bitsnelheid
• Ondersteunt schermresoluties tot 4K2K en 3D
• Voeding (5V DC, 2A) inbegrepen
• Leveringsomvang: Extractor, voeding, handleiding

Extraheer audiosignalen en stuur ze naar het thuisbioscoopsysteem:

De HDMI 4K2K Audio Extractor maakt het mogelijk om de audiosignalen tot 192 kHz 
vervormingsvrij uit het HDMI signaal te extraheren en naar uw eigen systeem te sturen.
De converterbox heeft een optische S/PDIF aansluiting en vier 3,5 mm jack uitgangen voor 
aansluiting op een stereo-, 5.1- of 7.1-luidsprekersysteem. De extractor is geschikt voor alle 
apparaten die audiodata versturen via een HDMI uitgang: Apple TV, DVD speler en Blu ray 
speler, maar ook consoles als Playstation 4 en Xbox One.
Na het splitsen stuurt de extractor het zuivere beeldsignaal naar de televisie en ondersteunt 



resoluties tot 4K en 3D effecten. Het videosignaal wordt niet beïnvloed.
Het maakt niet uit of je een gamer of een cineast bent: de audio extractor is ideaal voor het 
verbeteren van de hifi ervaring in de thuisbioscoop of gamen met surround sound 
hoofdtelefoons of systemen.

Technische specificaties

Producent ROLINE

Produkt groep Adapter, Terminatoren, Converter

Produkt type HDMI Audio Extraktor

Kleur zwart

Leveringsomvang Extractor, voeding, handleiding

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

Aansluiting kant 1 (PC) HDMI

Aansluiting kant 2 
(Peripherie)

HDMI, Opt. S/PDIF / 4x 3,5mm female

Type connector kant 1 HDMI type A

M/F kant 1 Female

Type connector kant 2 HDMI type A
3,5 mm jack, 3-pin stereo
Toslink

M/F kant 2 Female

Toepassing extern

Afmeting (HxBxD) 27 x 95 x 85 mm

Hoogte 27 mm

Breedte 95 mm

Diepte 85 mm

Gewicht 200.3 g

Hoogte verpakking 60 mm

Breedte verpakking 170 mm

Diepte verpakking 230 mm

Gewicht verpakking 0.396 kg


