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Cabo HDMI de velocidade ultrarrápida
#24028

Cabo HDMI de velocidade ultrarrápida com 1,8 m de comprimento para te divertires em sessões gaming de última
geração com altas resoluções até 8 K

Características principais
• Cabo HDMI de velocidade ultrarrápida com tecnologia HDMI 2.1
• Para uma ligação rápida, estável e de alta resolução entre a

consola e a TV
• Suporta altas resoluções e velocidades de fotogramas até 8

K@60 Hz e 4 K@120 Hz
• Gaming de última geração; funciona com todos os dispositivos

que suportam HDMI
• Largura de banda alta de 48 Gbps
• Comprimento de 1,8 m com fichas banhadas a ouro

O que está na caixa
• Cabo HDMI de velocidade ultrarrápida
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Smooth like butter
An ultra-high speed connection supports 8K at 60fps and 4K
and 120fps, keeping your gaming sessions crisp, smooth –
and all the more fun.

Play the long game
A 1.8m cable ensures you have the length to plug in to your
PC or console while keeping your gaming setup looking fresh.
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GERAL
Height of main product
(in mm)

180 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop,

monitor, pc, smarttv
Compatible Consoles PS3, PS4, PS4 Original, PS4

Pro, PS4 Slim, PS5, Xbox 360,
Xbox One
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