
StarTech.com 3m DisplayPort 1.4 kabel(DP14MM3M)
StarTech.com 3m DisplayPort 1.4 kabel - VESA gecertificeerd - DP monitorkabel - 8K@60Hz -
HBR3 - HDR - levenslange garantie - DisplayPort kabel - DisplayPort (M) met grendel naar
DisplayPort (M) met grendel - DisplayPort 1.4 - 3 m - 8K ondersteuning - zwart - voor
P/N:CDP2DPHD,CDP2DPVGA,TB32DP14

Met deze DisplayPort 1.4 kabel kunt u uw DP-laptop of -desktop op een ultra-high definition 8K
scherm,tv of projector aansluiten. De DP schermkabel vormt de essentiële definitieve schakel bij uw
audio-video-installatie en is ideaal voor het:geven van verbeterde presentaties weergeven van
glasheldere digital signage wanden maken van opvallende fotografische,videografische en
cinematografische visuals produceren van levensechte games VESA gecertificeerd Deze DP kabel is
VESA-gecertificeerd voor volledige compliance en efficiënt gebruik van de hogere koppelingssnelheid
('link rate') van HBR3. Uit de tests blijkt dat het voldoet aan alle DP 1.4 specificaties voor
gegarandeerde kwaliteit en betrouwbaarheid. Ervaar het nieuwste dat DisplayPort 1.4 te bieden
heeft Deze 8K DisplayPort kabel ondersteunt alle DP 1.4 functies:Resoluties tot 8K (7680x4320) bij
60 Hz,neerwaarts compatibel met 5K (5120x2880) bij 60 Hz en 4K (4096x2160) bij 120 Hz en
eerdere DP-generaties Ondersteunt High Bit Rate 3 (HBR3) bandbreedtes tot 32,4 Gbps HDR (High
Dynamic Range) voor hogere contrastverhoudingen en levendige kleuren Multi-Stream Transport
(MST) voor het aansluiten van meerdere schermen via een daisy chain Display Stream Compression
1.2 (DSC) Forward Error Correction 32 niet-gecomprimeerde digitale audiokanalen HDCP 2.2
Klikconnectors Elke connector heeft klikverbindingen voor de veilige aansluiting van uw apparaten.

Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving
StarTech.com 3m DisplayPort 1.4 kabel - VESA gecertificeerd - DP monitorkabel -
8K@60Hz - HBR3 - HDR - levenslange garantie - DisplayPort kabel - DisplayPort naar
DisplayPort - 3 m

Type DisplayPort kabel

Functies
8K ondersteuning,flexibel,Ultra HD (8K)-ondersteuning,HBR3 support,maximum
resolutie 7680x4320 bij 60Hz,ondersteunt HDR,32 ongecomprimeerde digitale
audiokanalen,Multi-Stream Transport

Lengte 3 m

Connector 20-pins DisplayPort - male - met grendel

Aansluiting (tweede uiteinde) 20-pins DisplayPort - male - met grendel

Conformiteitsnormen DisplayPort 1.4

Kleur Zwart

Garantie van de fabrikant Levenslange beperkte garantie

Ontworpen voor P/N:CDP2DPHD,CDP2DPVGA,TB32DP14

Uitgebreide specificaties

Algemeen

Type DisplayPort kabel

Functies
8K ondersteuning,flexibel,Ultra HD (8K)-ondersteuning,HBR3 support,maximum
resolutie 7680x4320 bij 60Hz,ondersteunt HDR,32 ongecomprimeerde digitale
audiokanalen,Multi-Stream Transport

Lengte 3 m

Kleur Zwart

Connectiviteit

Connector 20-pins DisplayPort - male - met grendel

Aansluiting (tweede uiteinde) 20-pins DisplayPort - male - met grendel



Diversen

Conformiteitsnormen DisplayPort 1.4,HDCP 2.2,DSC 1.2

Afmetingen &gewicht
(transport)

Service &Support Levenslange beperkte garantie

Informatie over
Compatibiliteit

Ontworpen voor P/N:CDP2DPHD,CDP2DPVGA,TB32DP14

USB Specialist is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.


