
VALUE HDMI Ultra HD Kabel met Ethernet, M/M, 
zwart, 7,5 m

Art.nr. 11.99.5695
Fabrikant VALUE
Art.nr. fabrikant 11.99.5695
EAN (een stuk) 7630049611405

HDMI Ultra HD kabel voor optimale overdracht van films met een 4K resolutie tot 
3840x2160 @60Hz! De vergulde metalen connector behuizing heeft mechanische 
weerstand om de treksterkte en plug-in veiligheid van de kabel te vergroten!

• Beelden tot 60 frames per seconde 
• Ondersteunt 3D en Ultra HD
• HDMI Ethernet-kanaal met een grote doorsnede
• ARC (Audio Return Channel) voor signaal doorschakeling naar de audio/video-ontvanger
• Kabel met HDMI connector aan beide zijden
• Vergulde contacten voor veilige gegevensoverdracht
• Vergulde metalen connector behuizing voor verbeterde afscherming
• Metalen connector behuizing met mechanische weerstand om de treksterkte van de kabel 
te vergroten

HDMI-kabel met mechanische weerstand voor meer verbindingsbeveiliging

Met deze HDMI kabels bereikt u meer plug-in veiligheid dan met gewone HDMI kabels: we 
hebben weerstanden bevestigd aan de afschermplaten van onze Ultra HD HDMI speciale 
kabels, die op de boven- en zijkant van de binnenkant van de HDMI bus drukken en zo het 
moeilijk maken om deze eruit te trekken en eruit te schuiven. Natuurlijk zijn de mechanisch 
gemodificeerde afschermplaten volkomen onschadelijk voor uw apparaten - zelfs dure 



grafische kaarten en beamers/projectoren kunnen probleemloos met elkaar worden 
verbonden - met resoluties tot 3840x2160 @60Hz, d.w.z. volledige 4K Ultra HD kwaliteit bij 
60 beelden per seconde. Onze speciale kabels zijn verkrijgbaar tussen 1 m en 10 m lengte 
en zijn daarom de beste oplossing voor alle gangbare doeleinden als het gaat om 
permanent veilige en professionele HDMI bekabeling.

Technische specificaties

Producent VALUE

Produkt groep Kabel

Produkt type HDMI Ultra HD met ethernet kabel

Kleur zwart

Lengte 7.5 m

Overdracht kwaliteit HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0)

Max. Resolutie 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)

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 Dubbel afgeschermd

Materiaal Connector 
verbinding

Goud

Technische 
bijzonderheden

HDMI Ultra HD with Ethernet

Gewicht 471.5 g

Hoogte verpakking 60 mm

Breedte verpakking 160 mm

Diepte verpakking 180 mm

Gewicht verpakking 0.53 kg


