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1. Informacje ogólne
Kabel HDMI - USB typu C wyposażony w adapter MHL. Pozwala na podłączenie telefonu bądź
tabletu  do telewizora  czy  monitora poprzez  standardowe złącze  HDMI.  Dzięki  adapterowi  MHL
będziesz  mógł  oglądać  obraz  oraz  słuchać  muzyki  z  Twojego  urządzenia  mobilnego
(telefonu/tableta) na ekranie telewizora wykorzystując port HDMI. Pamiętaj, że urządzenie mobilne
musi posiadać wsparcie dla technologii MHL! Adapter ma wbudowany kabel USB-C oraz HDMI.

Cechy i specyfikacja produktu:

• Kabel pozwala na oglądanie video w jakości  4K bezpośrednio ze smartfona bez straty
jakości sygnału. 

• Dzięki  takiemu  podłączeniu  będziemy  mogli  oglądać  na  telewizorze  wszystko  to  co
wyświetlane jest na ekranie telefonu lub tableta. Można grać, przeglądać pocztę, oglądać
filmy na YouTube oraz serfować po internecie i to wszystko na dużo większym ekranie, w
komfortowych warunkach. 

• Obsługa urządzenia sprowadza się do podłączenia telefonu (port USB-C) przez adapter do
TV (port HDMI). 

• Złącze 1: HDMI 2.0 / 1.4 
• Złącze 2: USB-C 3.1 
• Kabel ekranowany (redukcja zakłóceń) 
• Wytrzymała izolacja z PVC 
• Głębia kolorów (do 48 bitów) 
• Obsługa technologii 3D 
• Przepustowość: do 10,2 Gb/s 
• Maksymalna rozdzielczość: 4K (2160P) 
• Długość kabla: 200 cm 
• Kolor: jak na zdjęciu 

2. Sposób użytkowania

OPIS PRZEWODÓW:

• Złącze 1 (męskie): HDMI typu A (19 pin) 
• Złącze 2 (męskie): USB typu C

SPOSÓB PODŁĄCZENIA:

• Podłącz kabel HDMI do portu HDMI w telewizorze
• Podłącz kabel USB-C 3.1 do smartfona

• UWAGA

Przed podłączeniem adaptera do telefonu należy odblokować ekran, zaraz po podłączeniu zaś,
jeżeli telefon zapyta o pozwolenie na podłączenie – zezwolić.

Jeżeli  powyższe  kroki  nie  umożliwiają  prawidłowego  połączenia  prosimy  sprawdzić  w
powiadomieniach urządzenia czy nie znajduje się tam prośba o zgodę na podłączenie.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, kurzu
oraz dużych wahań temperatury.

• Nie podłączaj urządzenia do portu USB jeżeli jest uszkodzone.
• Nie wrzucaj urządzenia do wody!
• Do  czyszczenia  używaj  tylko  lekko  wilgotnej  szmatki,  bez  użycia  agresywnych

detergentów!
• UWAGA: Samodzielne próby modyfikacji bądź naprawy urządzenia mogą skutkować utratą

prawa do skorzystania z rękojmi i gwarancji!
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