MHL adapter-konverterare – Micro USB till HDMI
Product ID: MHD2HDF

MHD2HDF MHL™-adapter (Mobile High-Definition Link) - Den aktiva videoadaptern för anslutning mellan
micro USB och HDMI® låter dig ansluta en MHL-kapabel smarttelefon, surfplatta eller annan bärbar enhet
till icke-MHL-kapabla HDTV-apparater, skärmar eller projektorer genom HDMI - en enkel plug-and-playlösning för visning av dina bilder eller videor (med tillhörande audio) och annat innehåll på en större
skärm.
Adaptern för anslutning mellan MHL och HDMI stöder 1080p-upplösningar och 7.1-kanals digital audio för
att ge kvalitet och samtidigt vara praktisk.
Denna kompakta, aktiva adapter ger en micro USB-port på sidan som gör att du samtidigt kan ladda din
bärbara enhet så att den alltid är redo att användas.
Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Anslut din MHL™-kapabla (Mobile High-Definition Link) enhet till en
TV, skärm eller projektor genom HDMI.
Visa video med tillhörande audio eller dela bilder på en stor skärm
med HDMI

Features
•
•

1080p-video
Stöder digitalt ljud

•

Laddar den mobila enheten samtidigt som den används när micro
USB-kabeln är ansluten (medföljer ej)
Använd din mobila enhet som en fjärrkontroll till din HDTV som
stöder CEC
Kompakt och enkel att transportera
HDCP-genomströmning

•
•
•
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Hårdvara

Prestanda

Kontakt(er)

Warranty

2 Years

Audio

Ja

AV-ingång

Micro USB (MHL)

AV-utgång

HDMI

Chipset-ID

Silicon Image - SiI9292CNUC

Industristandarder

MHL 1-kapabel

Audio-specifikationer

192 kHz 7.1-kanals surround

Maximal digital upplösning

1080p

Maximal kabellängd

16.4 ft [5 m]

Connector A

1 - MHL™ (5-stifts, USB Micro B) Hane Input

Connector B

1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona

Miljö

Utseende

Förpackning

Vad det är i lådan

Drifttemperatur

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Förvaringstemperatur

-20°C to 70°C (4°F to 158°F)

Färg

Svart

Kabinettyp

Av plast

Produktbredd

0.8 in [20 mm]

Produkthöjd

0.4 in [1 cm]

Produktlängd

5.9 in [15 cm]

Produktvikt

0.7 oz [20 g]

Fraktvikt (förpackning)

0.1 lb [0 kg]

Package Height

0.4 in [10 mm]

Package Length

8.7 in [22 cm]

Package Width

7.9 in [20 cm]

Ingår i paketet

1 - MHL™ till HDMI®-adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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