
Anslutningslåda för konferensbord – HDMI/VGA/Mini DisplayPort till HDMI-utgång med 
USB-snabbladdningsport

Produkt ID: BOX4HDECP

Denna anslutningslåda för konferensbord har en dold bordsdesign som låter dig ansluta en VGA-, Mini 
DisplayPort-, HDMI- eller komposit-videokälla till en HDMI-skärm eller -projektor. När videoswitchen 
inte används kan du enkelt dra den eleganta täckpanelen över kontakterna för att dölja dem inuti 
bordet eller podiet.

Presentatörer kan enkelt dela innehåll från deras egna enheter med bordsswitchen och automatiskt 
konvertera anslutna audio/video-källor till en enda HDMI-utgång. Switchlådan integreras dessutom 
elegant i ditt moderna styrelserum eller klassrum med en diskret täckpanel. För extra behändighet har 
BOX4HDECP en USB-laddningsport för att ladda din mobila enhet och en 
Ethernet-genomströmningsport för Internet-anslutning i styrelserum utan WiFi.

A/V-switchen gör din stora skärm tillgänglig för presentatörers alla videokällor genom installation 
direkt på i ditt bord eller podium och sänder automatiskt den senast anslutna videokällan. Dessutom 
garanterar stödet för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1080 (1080p) att kvaliteten på 
presentation bibehålls.

Med stöd för olika videoingångar inklusive: HDMI, VGA, Mini DisplayPort och komposit garanterar 
videoswitchen stöd för nästan vilken bärbar dator, Ultrabook™ eller mobil enhet som helst som t.ex. 
MacBook®, Microsoft® Surface™ Pro 2 & 3, och Lenovo X1™. Switchpanelen fungerar även med äldre 
audio/video-enheter som till exempel DVD-spelare och stöder användning av videoadaptrar för din 
iPhone® eller iPad®.

BOX4HDECP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

Användning

• Installera direkt i bordet i styrelserummet för videopresentationer och videokonferenser

• Installera i ett podium för kontroll över livepresentationer

• Anslut din enhet till en projektor eller stor skärm och växla från en dator till en an annan, eller till en 
mobil enhet automatiskt för att samarbeta under möten i styrelserummet

• Använd i styrelserum eller klassrum där projektorn eller skärmen inte har rätt anslutningsportar

• Dölj fula kablar och switchlåda med installation direkt i bordet eller podiet

Funktioner

• Dold bordsinstallation förhindrar sladdhärvor i styrelserummet

• Ge anslutningsmöjligheter i styrelserummet för bärbara datorer och Ultrabook-datorer

• En enda kabelanslutning till HDMI-skärmen

• Installation i bordet

• Automatisk audio/video-switching

• Dold panel

• Stöder VGA-, HDMI-, mDP- och komposit audio/video-källor

• Inbyggd USB-laddningsport

• Ethernet-genomströmningsport för nätverksanslutning

• Stöder video-upplösningar på upp till 1080p

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

Passiv



AV-ingång VGA

3,5 mm audio

HDMI

Mini-DisplayPort

Composite

Portar 4

AV-utgång HDMI

Audio Ja

USB-passthrough Nej

Prestanda

Maximal kabellängd 50.0 ft [15.2 m]

Maximal analog 
upplösning

1920x1080

Maximal digital 
upplösning

1920x1080

Stödda upplösningar 1920x1080 (1080p)

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer 7.1 surroundljud (HDMI, Mini DisplayPort)

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

Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI (19-stifts)

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

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - Kompositvideo (1 x RCA)

1 - RJ-45

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



1 - Mini-DisplayPort (20-stifts)

1 - Stereoaudio (2 x RCA)

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

1 - RJ-45

Särskilda 
anmärkningar/krav

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

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 Svart & silver

Produktlängd 6.7 in [17.0 cm]

Produktbredd 3.9 in [10.0 cm]

Produkthöjd 3.9 in [10.0 cm]

Produktvikt 2.5 lb [1.1 kg]



Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 3.9 lb [1.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI/VGA/mDP/komposit-åtkomstswitch för 
bordsyta

1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

1 - Utskärningsmall

1 - Instruktionsbok

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


