
Inbouw connectiviteitsbox voor vergadertafel - HDMI / VGA / Mini DisplayPort naar 
HDMI uitgang met USB-snellaadpoort

Productcode: BOX4HDECP

Deze connectiviteitsbox voor vergadertafels wordt onzichtbaar in de tafel gemonteerd, waarmee u een 
VGA-, Mini DisplayPort-, HDMI- of composiet videobron op een HDMI-scherm of -projector kunt 
aansluiten. Als de videoswitch niet wordt gebruikt, hoeft u het stijlvolle afdekpaneel alleen over de 
connectors te schuiven, waardoor ze onzichtbaarin de tafel of het podium verdwijnen.

Sprekers kunnen gemakkelijk de inhoud van hun eigen apparaat delen met de tafelswitch, waarbij alle 
aangesloten audio-/videobron in één HDMI-uitgang wordt veranderd. De switchbox kan ook stijlvol 
worden geïntegreerd in uw moderne vergaderruimte of klaslokaal dankzij een onopvallend 
afdekpaneel. Voor extra gemak is de BOX4HDECP uitgerust met een USB-laadpoort voor het opladen 
van uw mobiele apparaat en een Ethernet pass-through poort voor internerverbinding in 
vergaderruimtes waar geen wifi beschikbaar is.

De A/V-switch maakt uw grote scherm toegankelijk voor elke videobron van uw spreker, door de 
directe installatie in het oppervlak van uw tafel of podium, en toont automatisch de meest recent 
aangesloten videobron. Daarnaast zorgt ondersteuning van high-definition videoresoluties tot 
1920x1080 (1080p) ervoor dat de kwaliteit van uw presentatie behouden blijft.

Door ondersteuning van verschillende video-ingangen waaronder: HDMI, VGA, Mini DisplayPort en 
composiet garandeert de videoswitch ondersteuning van bijna elke laptop, Ultrabook™ of mobiele 
apparaat zoals MacBook®, Microsoft® Surface™ Pro 2 & 3, en Lenovo X1™. Het switchpaneel werkt 
zelfs met oudere audio-/videoapparaten zoals DVD-spelers, en ondersteunt het gebruik van 
videoadapters voor uw iPhone® of iPad®.

De BOX4HDECP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



     

Toepassingen

• Direct te monteren in een tafel in een vergaderruimte voor videopresentaties en videoconferenties

• Ingebouwd in een podium, voor live presentaties

• Sluit uw apparaat aan op een projector of een groot scherm en schakel automatisch van de ene 
computer naar de andere of naar een mobiel apparaat, zodat u deze tijdens een vergadering samen 
kunt gebruiken

• Geschikt voor een vergaderruimte of klaslokaal waar een projector of scherm misschien niet over de 
vereiste aansluitpoorten beschikt

• Verberg uw lelijke kabels en switchbox door deze direct in uw tafel of podium te installeren

Eigenschappen

• Verborgen tafelinstallatie lost kabelwarboel in vergaderruimtes op

• Zorg in vergaderruimtes voor internetverbinding voor laptops en Ultrabooks

• Aansluiting op uw HDMI-scherm via één kabel

• Montage in de tafel

• Automatisch schakelen tussen audio/video

• Afdekpaneel

• Ondersteunt VGA, HDMI, mDP en composiet audio-/videobronnen

• Geïntegreerde USB-laadpoort

• Ethernet pass-through poort voor netwerkaansluiting

• Ondersteunt videoresoluties tot 1080p

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Active or Passive Actief



Adapter

Passief

AV-ingang VGA

3,5 mm audio

HDMI

Mini-DisplayPort

Composite

Poorten 4

AV-uitgang HDMI

Audio Ja

USB pass-through Nee

Prestaties

Maximale kabellengte 50.0 ft [15.2 m]

Maximale analoge 
resoluties

1920x1080

Maximale digitale 
resoluties

1920x1080

Ondersteunde 
resoluties

1920x1080 (1080p)

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties 7.1 surround sound (HDMI, Mini DisplayPort)

2-kanaals stereo (3,5 mm, RCA)

Connector(en)

Connector A 1 - HDMI (19-polig)

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)



1 - Composiet video (1 x RCA)

1 - RJ-45

1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

1 - Mini-DisplayPort (20-polig)

1 - Stereoaudio (2 x RCA)

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

1 - RJ-45

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie VGA (input) naar HDMI (output) - HDMI-poort is actief 
<br/> Composiet (input) naar HDMI (output) - 
HDMI-poort is actief<br/> DisplayPort (input) naar 
HDMI (output) - HDMI-poort is actief<br/> HDMI (input) 
naar HDMI (output) - HDMI-poort is passief<br/>

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 2A

Stekkertype N

Vermogensopname 24

Gebruiksomgeving

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

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

Vochtigheid 10% tot 85% (niet-condenserend)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart & Zilver



Lengte product 6.7 in [17.0 cm]

Breedte product 3.9 in [10.0 cm]

Hoogte product 3.9 in [10.0 cm]

Gewicht product 2.5 lb [1.1 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 9.3 in [23.5 cm]

Package Width 6.3 in [16.0 cm]

Package Height 7.5 in [19.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.9 lb [1.8 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - In tafeloppervlak te monteren HDMI/VGA 
/mDP/composiet switch

1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/VK/AU)

1 - Omtrek sjabloon

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


