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Cabo HDMI para consolas
#21082

Cabo HDMI 2.0 rápido e resistente com 1,8 m de comprimento para jogar em alta resolução

Características principais
• Para uma ligação rápida, estável e de alta resolução entre a

consola de jogos e a TV
• Resolução 4K a 60 fotogramas por segundo (4096x2160)
• Largura de banda máxima até 18 Gbps
• Até 32 canais de áudio para uma experiência áudio envolvente e

multidimensional
• Retrocompatível com versões HDMI anteriores

O que está na caixa
• Cabo HDMI (1,8 m)
• Guia do utilizador
• Autocolante para jogos

Requisitos de sistema
• TV com ligação HDMI
• Equipamento com ligação HDMI
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GERAL
Height of main product
(in mm)

12.4 mm Width of main product
(in mm)

1810 mm

Depth of main product
(in mm)

20 mm Total weight 880 g

COMPATIBILITY
Compatible Consoles PS4, Xbox One
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