
Unitek przewód LUX HDMI 2.0 oplot 2M

Jakość obrazu i dźwięku bez kompromisów
Przewód marki Unitek LUX HDMI wykonano w technologii HDMI 2.0.  Zapewnia ona krystalicznie czysty, jasny i 
ostry obraz wyświetlany w rozdzielczości UltraHD 4K.  Tak wysoka rozdzielczość jest szczególnie istotna przy 
podłączaniu dużych ekranów oraz przy zabawie z Virtualną Reczywistością.  Przewód obsługuje technologię 3D IMAX
i potrafi wyświetlać obraz w proporcji 21:9.
Standard HDMI 2.0 to olbrzymi skok jakościowy w odtwarzaniu dźwięku.  Przewód Uniteka obsługuje 32 kanały w 
stosunku 8 obsługiwanych przez wcześniejszą wersję, zapewnia dźwięk stereo 7.1 oraz charakteryzuje się 
częstotliwością próbkowania aż 1536kHz.  Dźwięk jest nie tylko czysty, ale dzięki wsparciu dla Dolby Atmos wyraźnie
słyszymy jego głębie i przestrzeń.
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A jak wygląda
Najwyższe parametry obrazu i dźwięku wynikają wprost z jakości wykonania przewodów Unitek.  
Wiązki kabla wyprodukowano z czystej miedzi, zastosowano wielowarstwowe ekranowanie w celu 
uniknięcia najmniejszych nawet zakłóceń oraz zadbano o pokrycie styków 24karatowym złotem.  
Aby przewód nie tylko świetnie działał ale też ładnie wyglądał zastosowano nylonowy oplot a 
końcówki wykonano z bardzo trwałego stopu cynku.

10 dodatkowych funkcji i 7 atrybutów
Przewód Unitek obsługuje funkcję CEC czyli włączenie pilotem dekodera uaktywni podłączony 
tym przewodem telewizor.  Pozwala także na wyświetlanie 2 różnych obrazów w rozdzielczości 
FullHD na jednym ekranie w tym samym czasie.  Taka funkcja jest już dostępna w najnowszych 
telewizorach Samsung Multiview OLED - oczywiście potrzeba do niej właśnie takiego przewodu 
jak Unitek LUX HDMI.  Dostępne są w długościach: 1, 2, 3, 5, 8 i 10m.
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