
Anslutningsbox till konferensbord för A/V - 4K

Produkt ID: BOX4HDECP2

Konferensbordets anslutningsbox för A/V installeras i bordet eller talarstolen för att ge laddning via 
A/V-, nätverks- och USB-anslutning i ditt styrelserum, din hörsal eller ditt klassrum. Boxen gör det 
enkelt att ansluta bärbara datorer med HDMI, DisplayPort och VGA till rummets stora HDMI-skärm, 
och ger LAN- och USB-anslutning för laddning av USB-enheter. Boxen tillhandahåller även viss 
kabelhantering för styrelserummet genom att dölja anslutningskablar i bordet.

Bordsboxen gör det möjligt för presentatörer i konferensrummet att enkelt dela skärmen på sin 
bärbara dator på rummets stora bildskärm eller projektor, med upplösningar som stöds på upp till 4K 
30Hz.

Det är möjligt att dela video från i stort sett alla slags bärbara datorer, eftersom bordsboxen stöder 
HDMI-, VGA- och DisplayPort-ingångar och automatiskt sänder den senast anslutna ingången till 
HDMI-skärmen.

Bordsboxen gör det möjligt för besökare i ditt konferensrum att ladda sin iPhone, iPad, smarttelefon 
eller surfplatta, och den har tre USB-laddningsportar. Boxen har även en Ethernet-genomgångsport 
för säker trådbunden anslutning i rum där Wi-Fi® inte är tillgängligt.

Styrelserummets anslutningsbox har en yta i aluminium som kompletterar ditt utrymme. Den dolda 
panelen eliminerar stök genom att diskret täcka över anslutningsportarna när de inte används.

TAA-kompatibel BOX4HDECP2 täcks av en 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



      

Användning

• Installera i bord eller talarstolar

• Använd för presentationer eller videokonferenser

• Dela video för att samarbeta i kontorsmiljöer

• Dela videokonferensprogramvara med hela rummet

Funktioner

• Samarbeta enkelt genom att ansluta din bärbara dator med HDMI, VGA eller DisplayPort till 
konferensrummets HDMI-bildskärm från en enda åtkomstpunkt

• Ladda din telefon eller surfplatta med tre tillgängliga USB-laddningsportar

• Tillför stil och teknisk sofistikering till konferensrummet eller hörsalen genom att integrera en 
A/V-anslutningsbox i bordet med en uppfällbar panel som döljer portarna när de inte används

• Tillhandahåll säker, trådbunden nätverksanslutning till styrelserummets bord med en 
Ethernet-genomgångsport

• Växla snabbt mellan vilken bärbar datorskärm som ska delas automatiskt med A/V-växling

• TAA-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

Passiv

AV-ingång VGA

3,5 mm audio

HDMI

DisplayPort



AV-utgång HDMI

Audio Ja

USB-passthrough Nej

Prestanda

Video Revision HDMI 1.4

DisplayPort 1.2

Maximal kabellängd 50.0 ft [15.2 m]

Maximal analog 
upplösning

1920 x 1200 60Hz

Maximal digital 
upplösning

3840x2160 (4K) 30Hz

Stödda upplösningar 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)

2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)

1920x1200 60Hz (Maximum VGA Input)

1920x1080 (1080p) 60Hz

1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but 
below the maximum, may also be supported

Bredd-/höjdförhållande 16:9

Stöd för widescreen Ja

Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI (19-stifts)

1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - RJ-45

3 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)



1 - DisplayPort (20-stifts)

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

1 - RJ-45

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. VGA (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-utgångsporten 
är aktiv <br/> DisplayPort (ingång) till HDMI (utgång) - 
HDMI-utgångsporten är aktiv<br/> HDMI (ingång) till 
HDMI (utgång) - HDMI-utgångsporten passiv

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Utspänning 12V DC

Utström 2A

Kontakttyp N

Strömförbrukning 24

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Luftfuktighet 10 % till 85 % (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Silver

Produktlängd 6.7 in [17.0 cm]

Produktbredd 3.9 in [10.0 cm]

Produkthöjd 3.9 in [9.8 cm]

Produktvikt 3.7 lb [1.7 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1



Package Length 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 3.9 in [100.0 mm]

Package Height 3.9 in [9.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 4.0 lb [1.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Konferensbordslåda

1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)

1 - utskärningsmall

2 - Monteringsfästen

1 - fäste för kabelband

2 - skruvar för kabelband

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


