
Kompositvideoförlängare över Cat 5 med audio

Produkt ID: COMPUTPEXTA

COMPUTPEXTA kompositvideoförlängaren över Cat 5 med audio låter dig förlänga en 
kompositvideokällsignal upp till 200 meter med standard Cat 5 UTP-kablage.

Kompositförlängaren över cat 5 består av två förlängare som kan användas omväxlande - en 
installeras nära videokällsignalen och den andra nära önskad skärm, upp till 200 meter bort. 
Installationen är enkel och utan besvär och inga program eller strömadaptrar behövs. Det medföljande 
installations-/monteringspaketet och BNC till RCA kompositvideoadaptrar ger utökad valfrihet vid 
placering och användning av enheten.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning

• Idealiskt för klassrum, projektorer, uppvisningar och skyltfönster

• Används i hemmet eller på jobbet som ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att ansluta 
kompositvideoutrustning över stora avstånd

Funktioner



• Fungerar med skärmad partvinnad- (STP) och oskärmad partvinnad- (UTP) Cat5-kabel

• Monteringssats för vägginstallation medföljer

• Snabb och enkel installation

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 1

Kablage Cat 5 UTP eller bättre

Audio Ja

Kedjekoppling Nej

Prestanda

Maximalt avstånd 200 m / 660 ft

Stödda upplösningar 480i, 480p

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - BNC (RF-koaxial)

1 - Kompositvideo (1 x RCA)

1 - RJ-45

1 - Stereoaudio (2 x RCA)

Fjärrenhetskontakter 1 - BNC (RF-koaxial)

1 - Kompositvideo (1 x RCA)

1 - RJ-45

1 - Stereoaudio (2 x RCA)

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. 2x BNC till RCA kompositadaptrar medföljer

Utseende



Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 4.3 in [11.0 cm]

Produktbredd 3.0 in [7.7 cm]

Produkthöjd 0.9 in [2.4 cm]

Produktvikt 11.8 oz [335.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 4.4 in [11.3 cm]

Package Width 4.6 in [11.6 cm]

Package Height 3.3 in [8.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 14.9 oz [421.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Kompositvideo och audioförlängarpaket

1 - Monteringssats

2 - BNC till RCA-adapter

1 - Instruktionsbok

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


