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Dostępne od teraz w

Clicktronic Casual
Kabel HDMI™ o bardzo dużej szybkości transmisji 
Kabel o dużej szybkości transmisji danych do rozdzielczości 8K@60 Hz 

•  conducteur en cuivre pur et blindage double sens pour une qualité de signal claire
•  Ultra High Speed HDMI™ do 3D i Ultra HD aż do rozdzielczości  8K@60 Hz i 4K@120 Hz 
•  przepustowość 48 Gbps do nieskompresowanego sygnału wideo 8K (7680 x 4320 p) 

z HDR
•  dzięki wbudowanemu przewodowi z obsługą sieci Ethernet nie trzeba podłączać 

dodatkowych kabli sieciowych ani audio
• styki pokryte 24-karatowym złotem zapewniają minimalne zakłócenia przesyłu

Nowa referencja!
Kabel 8K Ultra High Speed HDMI™. 16 x ostrzejszy niż Full HD.
Przyszłościowa i wysoka rozdzielczość jak nigdy dotąd.

Czy kiedykolwiek oglądałeś filmy Full HD i 4K na dwóch telewizorach obok siebie? Co za niesamowita różnica! A teraz 
8K ma dostarczyć obrazy, które są czterokrotnie bardziej szczegółowe – po co?! Po prostu dlatego, że przekątne ekranów 
naszych telewizorów są coraz większe i większe. Podczas gdy w salonie nadal byłeś zadowolony z 28 cali w czasach 
telewizji kineskopowej, standardowa telewizja ostatnich lat wynosiła co najmniej 40 cali. Obecnie 55 do 65 cali jest w 
normie, a tendencja w kierunku jeszcze większych przekątnych nie ulega osłabieniu.

Nowy kabel Ultra High Speed HDMI™ firmy Clicktronic zapewnia bezpieczeństwo w przyszłości, ponieważ zapewnia 
ostre obrazy o częstotliwości do 8K przy 60Hz, dla których poprzednie pasma o maksymalnej przepustowości 18 Gbit/s 
nie były już wystarczające. Kabel HDMI™ 2.1 umożliwia wymianę danych z szybkością do 48 Gbit/s, obsługuje technologię 
HDR i jest jednocześnie kompatybilny wstecz, dzięki czemu zawsze zagwarantowana jest najlepsza możliwa jakość  
obrazu. Dzisiaj, jutro i pojutrze.
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