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Datasheet
Příslušenství FUJITSU Adaptér DP 1.2 na HDMI 2.0
Možnosti připojení
Více možností připojení monitorů, projektorů a televizorů

Adaptér z rozhraní DP 1.2 na HDMI 2.0 z nabídky příslušenství společnosti Fujitsu
nabízí rychlý a jednoduchý způsob, jak připojit jakýkoli systém s rozhraním
DisplayPort k jakékoli obrazovce s rozhraním HDMI a s podporou zvuku a videa v
rozlišení až 4k.
Vlastnosti

Max. rozlišení 4 096 x 2 160 pixelů při 60 Hz
Kompatibilní se specifikací DisplayPort 1.2
Kompatibilní se specifikací HDMI 2.0
Pracuje se všemi monitory HDMI
Podporuje zvuk a obraz
Všestrannost

Kompatibilita se širokou řadou zařízení
Přináší skvělou flexibilitu pro vaše zařízení
Dostupnost

Mnoho kabelů a adaptérů nabízíme v cenově výhodných hromadných
baleních.
Pro objednání hromadných balení použijte prosím speciální objednací kódy.
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Adaptér DP 1.2 na HDMI 2.0
Technické parametry
Vyžadované rozhraní

DisplayPort

Přenosová rychlost

Kompatibilita se specifikací DisplayPort V1.2a: 1,62/2,7 a 5,4 Gb/s

Indikátor LED

ne

Barva

Black (černá)

Rozhraní
Napájecí zdroj

napájení ze sběrnice

DisplayPort

1

HDMI

1

Poznámky

podpora opakovače HDCP 2.2

Požadavky na systém
Vyžadované rozhraní

DisplayPort

Podporované operační systémy

Windows® XP Home
Windows Vista®
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10

Možnosti připojení
Přenosová rychlost

Kompatibilita se specifikací DisplayPort V1.2a: 1,62/2,7 a 5,4 Gb/s

Elektrické parametry
Spotřeba energie

3,3 V / 0,5 A max.

Vstup napájecího zdroje

3,3 V

Shoda se standardy
Evropa

CE

Rusko

EAC

USA a Kanada

FCC třída B

Argentina

IRAM

Japonsko

VCCI

Čína

CCC

Austrálie a Nový Zéland

RCM

Saudská Arábie

SASO

Kompatibilita – odkaz

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Rozměry a hmotnost, životní prostředí
Rozměry (Š x H x V)

42 mm (aktivní část jednotky) x 22 x 10

Délka kabelu

150 mm (total)

Hmotnost

30 g

Provozní teplota okolí

0 až 70 °C

Obsah balení
Adaptér DP 1.2 na HDMI 2.0 (délka: 150 mm)
Úvodní příručka

Informace pro objednání
S26391-F6055-L212

EAN: 4057185584661

Záruka
Záruční lhůta

2 roky (podle země prodeje)

Typ záruky

Služba Bring-in nebo Send-in (podle země prodeje)

Záruční podmínky

http://support.ts.fujitsu.com/warranty

Odkaz na web servisu

http://www.fujitsu.com/fts/services/support
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Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Další informace

Copyright

Kromě produktu Fujitsu Adaptér DP 1.2 na
HDMI 2.0, zajišťuje tato společnost řadu
platformových řešení. Tato řešení v sobě
spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší
služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Další informace o produktu Adaptér DP 1.2
na HDMI 2.0 společnosti Fujitsu požadujte od
svého
obchodního zástupce pro produkty Fujitsu
nebo od obchodního partnera s portfoliem
produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši
webovou
stránku.
www.fujitsu.com/fts/accessories

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje
se mohou změnit. Možnost dodání závisí
na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za
úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.
fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Dynamické infrastruktury
Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti
Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT
produktů, řešení a služeb – od klientů až
po řešení datových center, spravovanou
infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou
jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod
plynoucích z technologií a služeb společnosti
Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si
vyberete. To přináší
flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.
Počítačové produkty
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

KONTAKT
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
http://cz.ts.fujitsu.com/
2019-06-04 EM-CS
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Životní prostředí
Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
Naším cílem je s využitím našich globálních
zkušeností prostřednictvím IT přispět
k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro
budoucí generace.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Omezení
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných výrobců a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit.
Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost
uvedených informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv
jejich vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
www.fujitsu.com/fts/accessories

