
Leve o HDMI com ultra largura de banda alta e o  DisplayPort  mais longe

Cabos ópticos 
ativos



Introdução
Aplicações profissionais de AV requerem soluções para transmissão de vídeo ininterruptas, 
discretas e econômicas que possam oferecer suporte às resoluções de largura de banda 
ultra alta sempre crescentes por enormes distâncias. Os cabos ópticos ativos da Black Box 
(AOCs) oferecem uma solução completa, fácil de instalar e ultraconfiável para instalações AV 
profissionais em salas de controle, digital signage, assistência médica, salas de conferências 
e qualquer outra aplicação em que os sinais de vídeo de ultra alta definição precisem  
atravessar longas distâncias.
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Benefícios dos cabos ópticos 
ativos
Extensão perfeita com ultra largura de banda
Os cabos ópticos ativos usam a tecnologia de fibra óptica 
que dá suporte à expansão da largura de banda e que lida 
facilmente com as mais altas resoluções de vídeo disponíveis 
atualmente. A tecnologia da fibra é construída dentro dos 
conectores AOC, convertendo o sinal elétrico da fonte em 
óptico para a transmissão por fibra e de volta a elétrico para 
ser exibido em um monitor. Seja transmitindo as resoluções 
de ultra alta definição 4K60 atuais, as resoluções 8K60 
futuras ou mesmo resoluções ainda mais altas que estão 
por vir, os AOCs podem ampliar o sinal perfeitamente por 
centenas de metros.

Fantástica qualidade de áudio    
Os cabos ópticos ativos oferecem qualidade de áudio 
imersiva, a qual é indispensável para aplicações AV. Esses 
cabos são compatíveis com PCM 8-Channel, DTS-HD e 
áudio Dolby Digital True HD Surround Sound para som com 
qualidade de cinema. Adicionalmente, os AOCs podem 
transmitir até 32 canais de áudio com taxa de amostragem 
de 1536 kHz e os AOCs HDMI são compatíveis com canal de 
retorno de áudio (Audio Return Channel em inglês ou ARC). 
 
Plug and Play, Confiabilidade Premium   
Além do suporte das mais altas larguras de banda e das mais 
longas distâncias, os cabos ópticos ativos são uma solução 
ultraconfiável, completa e fácil de instalar. Não existe a 
necessidade de softwares, alimentação externa ou hardwares 
adicionais para o funcionamento do AOC. É tão fácil quanto a 
instalação de um cabo HDMI em casa. Combine esse design 
completo com a resistência superior à interferências EMI/
RFI características da fibra óptica e você pode contar com os 
AOCs para oferecer desempenho garantido e ininterrupto sem 
perdas nem atrasos momentâneos de sinal. 

Construção híbrida de fibra/cobre
Os cabos ópticos ativos da Black Box contam com um design 
híbrido de cobre/fibra, ideal para aplicações profissionais de 
AV. Estes cabos possuem uma combinação de cobre e fibra, 
onde o cabeamento de fibra transmite os dados com alta 
largura de banda enquanto os sinais de largura de banda mais 
baixos CEC, DDC, EDID e HPD são transmitidos pelo cobre, 
junto com a alimentação. Esta construção permite aos AOCs 
serem alimentados pela fonte, de forma similar à do cabo de 
cobre AV tradicional e elimina a necessidade de uma fonte de 
alimentação externa volumosa.

Discreto, fino e flexível
Com um perfil de fibra óptica super fino, os cabos ópticos 
ativos se encaixam facilmente atrás dos monitores ultrafinos 
atuais. E visto que não precisam de alimentação externa, não 
há necessidade de fontes de alimentação volumosas serem 
escondidas por modificações na instalação. Os cabos ópticos 
ativos também são extremamente flexíveis e possuem um 
raio de curvatura superior, que os torna fáceis de serem 
passados por espaços apertados e navegarem por cantos 
e curvas. Além disso, os AOCs são significativamente mais 
leves do que o cabeamento de cobre padrão. Cinco metros 
de cabo de cobre pesam aproximadamente um quilograma, 
enquanto 10 metros de AOC pesam menos do que 300 
gramas. Isso coloca muito menos stress no seu equipamento 
e na infraestrutura ao fazer conexões de longas distâncias 
que passem por tetos e paredes.

Qualidade de vídeo excelente  
Os cabos ópticos ativos podem prolongar HDMI 2.0 de até 
4096 x 2160 a 60 Hz (4:4:4) e DisplayPort 1.4 de até  
7680 x 4320 a 60 Hz (4:2:0) por centenas de metros. Estes 
cabos são compatíveis com HDCP 2.2, EDID, CEC e DDC, 
proporções de aspecto de cinema 21:9, assim como efeitos 
visuais 3D, para assegurar a qualidade de vídeo profissional 
de ponta a ponta que as aplicações de AV exigem. Ainda são 
compatíveis com vídeo de alta faixa dinâmica (high-dynamic-
range em inglês ou HDR), assegurando uma vasta proporção 
de contraste e precisão de cor perfeita com profundidade de 
cor de 48 bit. 

Conformidade total com os mais recentes padrões de 
HDMI e DisplayPort
Aplicações AV de alto nível não precisam apenas das  
melhores resoluções de vídeo, mas de soluções que possam 
exibi-las enquanto oferecem os recursos necessários para 
dar suporte ao seu conteúdo. Os cabos ópticos ativos fazem 
isso, oferecendo resoluções de vídeo de 4K60 e 8K60 e ainda 
dando suporte ao conjunto de recursos completo das 
especificações HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4. Possuem ainda a 
habilidade de dar suporte às futuras gerações das  
especificações HDMI e DisplayPort ao expandirem para  
resoluções ainda mais altas. 

Faça o download de nosso White Paper:  
Cabos ópticos ativos: soluções de ultra alta definição para aplicações profissionais AV de hoje e amanhã
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Dica do especialista em AV da Black Box 
Os cabos ópticos ativos da Black Box contam com conectores que destacam claramente a fonte e o 
monitor, tornando a instalação rápida e fácil. Basta conectar o conector da fonte com ela e o do monitor 
com ele, e assim estar pronto para transmitir o conteúdo UHD. SOURCE

DISPLAY

Cabos extensores ativos de cobre podem alcançar longas distâncias e dar suporte às resoluções de vídeo UHD, tornando-
as adequadas para instalações médias onde as resoluções não excedam 4K30 e o roteamento pelos tetos e paredes não 
seja necessário. Estas soluções, porém, são também mais pesadas e se tornam cada vez mais caras quando as distâncias 
aumentam. Contam ainda com controles de equalização para ajuste de vídeo que pode, às vezes, ser temperamental e 
frequentemente exige alimentação externa para funcionar.

Cabos de vídeo de cobre padrão são a típica escolha para a transmissão de sinais AV por curtas distâncias. No entanto, 
assim que as resoluções chegam a 4K60, o cabeamento de cobre começa a se tornar mais volumoso e ao chegar à distância 
padrão de 5 metros, começa a se tornar bastante difícil. Esse problema irá apenas piorar quando as soluções de 8K se 
popularizarem e, como as resoluções de vídeo continuam em expansão, os cabos de cobre terão que encurtar ou se tornarão 
tão grandes, inflexíveis e caros que não serão mais uma solução atrativa.

Os cabos ópticos ativos (AOC) são uma solução de cabo completa, oferecendo transmissão de dados com largura de banda 
ultra alta por curtas e longas distâncias. À medida que as resoluções de vídeo aumentam, o cabeamento de AOC permanece 
com o mesmo tamanho ultrafino e as distâncias pelas quais podem ampliar o sinal não mudam. AOCs podem prolongar HDMI 
2.0 de até 4K60 Hz (4:4:4) e DisplayPort 1.4 de até 8K60 (4:2:0) por centenas de metros, e não exigem pesados suprimentos 
para alimentação externa. Além disso, os pontos de falha mínimos em uma única solução de cabo e a imunidade ultra alta à 
insuficiência EMI/RFI asseguram a qualidade perfeita que mantém seu sinal funcionando sem interrupções.
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MONITOR

Extensores de AV compatíveis com resoluções de vídeo de até 4K60 por longas distâncias estão disponíveis atualmente. 
Exigem um transmissor na fonte, um receptor na tela e suprimentos de alimentação externa, tornando uma instalação limpa 
e com economia de espaço difícil. As conexões adicionais ainda agregam potenciais pontos de falha extra. Podem usar 
cabeamento de cobre ou de fibra para conectar o transmissor e o receptor, com o cobre atingindo o máximo a 100 metros, 
enquanto o cabeamento de fibra pode atingir quilômetros.  As resoluções chegam a 4K60 e além e as distâncias encurtam  
à medida que os extensores encarecem.
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Posicionamento de cabos ópticos ativos (AOC) para extensões AV
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Extensores de AV que combinam extensão com divisão e/ou comutação são ainda mais complexos e caros, exigindo 
inúmeros dispositivos para alcançar o resultado desejado. Seria ainda necessária uma solução com extensor de AV de 
fibra ou de cobre com um separador e/ou comutador integrado na unidade transmissora, junto com múltiplas unidades 
receptoras para se conectar com todos os monitores. Caso este tipo de solução não esteja disponível, você teria que 
combinar um separador ou comutador padrão com múltiplos kits extensores para obter o mesmo resultado mas com um 
risco muito maior de problemas de incompatibilidade.

Os cabos ópticos ativos (AOCs) não são apenas usados para conectar uma única fonte a um único monitor como também 
podem ser utilizados em aplicações que necessitem de divisão e/ou comutação. Os cabos ópticos ativos facilitam muito 
este tipo de instalação ao conectarem-se diretamente a um separador ou comutador HDMI da mesma forma que um cabo 
passivo normal. Você não precisa de nenhum hardware transmissor ou receptor e os únicos pontos adicionais de falhas 
estão entre as portas do separador/comutador e os AOCs conectados.
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Transporte
Leve o vídeo e o áudio UHD de grandes distâncias 
para seus monitores, para que você possa monitorar 
o tráfego e os atrasos. Projetado com encapamento 
LSZH que limita a exposição aos químicos nocivos em 
áreas congestionadas e com muito tráfego em caso de 
incêndio.  

Video Walls
Conecte fontes remotas de UHD ao seu comutador de 
vídeo ou controlador de video wall sem causar impacto 
na qualidade do vídeo. Esta solução de cabo completa 
permite uma instalação limpa sem unidades de extensão 
e suas fontes de alimentação.    

Digital Signage
A solução mais discreta para conectar os reprodutores de 
mídia ou qualquer outra fonte de AV para monitores 4K ou 
8K. Não há necessidade de suprimentos de alimentação 
ou unidades de extensão volumosas que não cabem atrás 
das telas ultrafinas.

Salas de controle
Funcionalidade ininterrupta e perfeita, sem risco de 
lapsos momentâneos de sinal. Os cabos ópticos ativos 
facilmente ampliam sinais de AV 4K60 HDMI ou 8K60 
DisplayPort descomprimidos entre a fonte UHD remota  
e o monitor. 
 

Aplicações médicas 
Envie imagens de ressonância magnética ou raio X para 
consultórios médicos ou salas de cirurgia com reprodução 
de imagem precisa e sem perdas. Devido à sua alta 
imunidade EMI/RFI e ausência de fontes de alimentação 
externas, os AOCs são superiores às soluções alternativas 
como os extensores AV nessas aplicações.

Salas de reunião
Encurte as distâncias entre os monitores em suas salas 
de reunião e o hardware existente, como os comutadores 
de vídeo, os separadores de vídeo e os computadores. O 
AOC fino e flexível pode ser colocado atrás de monitores 
com mínima visibilidade e é fácil de instalar em espaços 
apertados com cantos e curvas. 

Cabos ópticos ativos (AOC) para aplicações AV
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Cabos ópticos ativos HDMI 2.0   Parte Número

Cabo de 10 metros AOC-HL-H2-10M

Cabo de 15 metros AOC-HL-H2-15M

Cabo de 30 metros AOC-HL-H2-30M

Bobina de 50 metros AOC-HL-H2-50M

Bobina de 100 metros AOC-HL-H2-100M

Cabos ópticos ativos DisplayPort 1.4   Parte Número

Cabo de 10 metros AOC-HL-DP4-10M

Cabo de 15 metros AOC-HL-DP4-15M

Cabo de 30 metros AOC-HL-DP4-30M

Bobina de 40 metros AOC-HL-DP4-40M

Bobina DE 50 Metros AOC-HL-DP4-50M

Bobina de 100 metros AOC-HL-DP4-100M

Cabos ópticos ativos HDMI 2.0 4K60 4:4:4
Recursos 
Vídeo/Áudio
• Conformidade completa HDMI 2.0 com 4096 x 2160/3840 x 

2160 (4K)@ 60 Hz 4:4:4 resoluções de até 100 metros
• Profundidade de cor 30-/36-/48-bit 
• Taxa de transferência de dados de até 18 Gbps 
• Em conformidade com EDID/CEC/DDC e HDCP 2.2 
• Entrega fluxo de vídeo duplo para monitores compatíveis 
• Oferece proporções de aspecto de cinema 21:9 e 

colorimetria BT.2020 
• Em conformidade com as especificações de categoria 2 — 

frequência do relógio 600-MHz  
• Até 32 canais de áudio com taxa da amostragem de 1536 

kHz 
•  Compatível com até oito canais PCM, DTS-HD Master e 

áudio Dolby Digital True HD surround sound 
• Entrega múltiplos fluxos de áudio para até quatro usuários
• Compatível com canal de retorno de áudio (Audio Return 

Channel em inglês ou ARC)

Físico
• Conectores HDMI dourados e de liga de zinco para maior 

durabilidade e desempenho
• A tecnologia de fibra OM3 reduz muito as emissões EMI/RFI 
• Tripla proteção protege ainda mais contra interferências 

para ótima qualidade de sinal
• A construção híbrida utiliza tanto a fibra quanto o cobre 

para o fornecimento de energia
• A faixa de temperatura ampliada varia entre 0° a 70° C para 

instalações em ambientes adversos ou chãos de fábrica
• A capa LSZH está em conformidade com as 

regulamentações de proteção contra incêndio e aumenta a 
segurança dos funcionários no caso de um incêndio 

• Disponível em múltiplos comprimentos padrão,  
entre 10 e 100 metros

• Três anos de garantia Double Diamond 

Cabos ópticos ativos DisplayPort 1.4 8K60  
Recursos 
Vídeo/Áudio
• Conformidade DisplayPort 1.4 7680 x 4320 (8K)  

@ 60 Hz 4:2:0 resoluções de até 100 metros
• profundidade de cor 30-/36-/48-bit
• Taxa de transferência de dados de até 32,4 Gbps 
• Em conformidade com EDID/CEC/DDC e HDCP 2.2
• Entrega fluxo de vídeo duplo para monitores compatíveis 
• Proporções de aspecto de cinema 21:9 
• Compatível com colorimetria BT.2020 
• Compatível com até 32 canais de áudio com taxa de 

amostragem de 1536 kHz 

Físico
• Conectores HDMI dourados e travados para maior 

durabilidade e desempenho
• A tecnologia de fibra OM3 reduz muito as emissões EMI/RFI
• Tripla proteção protege ainda mais contra interferências 

para ótima qualidade de sinal
• A construção híbrida utiliza tanto a fibra quanto o cobre 

para o fornecimento de energia
• A faixa de temperatura ampliada varia entre 0° a 70° C para 

instalações em ambientes adversos ou chãos de fábrica
• A capa LSZH está em conformidade com as 

regulamentações de proteção contra incêndio e aumenta a 
segurança dos funcionários no caso de um incêndio

• Disponível em múltiplos comprimentos padrão,  
entre 10 e 100 metros

• Três anos de garantia Double Diamond
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POR QUE ESCOLHER A BLACK BOX?

Competência 
Os engenheiros de projetos da Black Box podem ajudá-lo  
com a avaliação, o design, a instalação e o treinamento  
do sistema. 

Variedade
A Black Box oferece o mais completo pacote de soluções  
de engenharia em AV e infraestrutura na indústria. 

Suporte
Refletindo nosso compromisso com a mais completa 
satisfação, nossa equipe exclusiva de técnicos de suporte 
altamente treinados está disponível em um número gratuito, 
todos os dias do ano. 

Garantias
Nossos cabos ópticos ativos contam com a garantia  
Double Diamond por três anos e opções de extensão  
estão disponíveis.

Experiência
Oferecendo soluções líderes em tecnologia desde 1976, a 
Black Box ajuda mais de 175 mil clientes em 150 países a 
construir, gerenciar, otimizar e proteger infraestruturas de TI.

Centro de Excelência
A Black Box oferece um Centro de Excelência disponibilizando 
serviços profissionais e acordos de suporte que ajudam a 
otimizar os sistemas dos clientes e a maximizar o tempo de 
atividade.

Acordo de níveis de serviço
Nossos acordos de níveis de serviço dão aos clientes acesso 
ao suporte técnico, treinamento de produtos, engenheiros 
especializados exclusivos e muito mais.
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