
HDMI ethernet channel - Dit voegt een high-
speed netwerkfunctionaliteit toe aan een HDMI 
verbinding en stelt gebruikers daarmee in staat 
optimaal gebruik te maken van apparatuur op 
basis van IP, zonder een extra Ethernetkabel.

4K x 2K Video Support - Dit maakt videoresolu-
ties veel hoger dan de huidige 1080P standaard 
mogelijk en ondersteunt hiermee toekomstige 
displays die concurreren met de Digital Cinema 
systemen van veel commerciële bioscopen. 

Audio Return channel - Dit zorgt ervoor dat een 
TV met een HDMI connectie en een ingebouwde 
tuner audio data ‘upstream’ kan sturen naar een 
audio surround systeem. Dit maakt een afzonder-
lijke audiokabel overbodig.

Additional Color Spaces - Ondersteund 
toegevoegde kleurmodellen die gebruikt worden 
in de digitale fotografie en computer graphics.

   
3D over HDMI - Definieert input/output 
protocollen voor de belangrijkste 3D video 
formats en maakt daarmee de weg vrij voor 3D 
gaming en 3D home theater toepassingen.

Verbeterde Sound Spectrum - De nieuwste HDMI 
technologie maakt het gelijktijdige gebruik van 
32 audiokanalen mogelijk met een verbeterde 
sample frequentie van max. 1536 kHz voor een 
nog betere audio-ervaring. 
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Performance & Specificaties
De belangrijkste voordelen geïntroduceerd van HDMI bekabeling
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De PureLink HDMI Ultimate Series kabels zijn nu voorzien van het meest betrouwbare en zeer 
innovatieve vergrendelingssysteem voor HDMI. De connectie is nu nog beter. 

Het gepatenteerde vergrendelingssysteem kan universeel gebruikt 
worden in elk HDMI chassisdeel. Met de 360° safety-switch kan de 
connector zowel makkelijk vergrendeld als ontgrendeld worden.

Patent

The ULS™ technologie is speciaal ontwikkeld voor een ononderbroken en bedrijfszeker gebruik van HDMI verbindingen. Door de innovatieve en 
gepatenteerde constructie van de connector vergrendeld de HDMI connector in het chassisdeel. Deze constructie is uniek op de markt.

Ultra Lock SystemTM

Plug in.

Lock.

Secured.

Ultimate Series

Ultra Lock System for HDMI
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PATENTED

Alle kabels worden geproduceerd  aan de hand van de nieuwste en 
geavanceerde technieken. De strenge kwaliteitsnormen waaraan 
de kabels moeten voldoen blijven gewaarborgd door tijdens het 
productieproces meer dan 10  verschillende kwaliteitstesten uit te 
voeren. Elke kabel is dan ook voor 100% getest voordat deze de 
fabriek verlaat.
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