
HDMI-signalförstärkare - 35 m - 1080p

Produkt ID: HDBOOST

Med denna HDMI-signalförstärkare kan du öka signalstyrkan på din HDMI-videokälla så att du kan 
ansluta en HDMI-skärm upp till 35 m bort med hjälp av standard HDMI-kablar. Du kan placera 
förstärkaren infogat mellan två HDMI-kablar, upp till 24,9 m lång vid videoingången och upp till 10 m 
lång vid videoutgången.

Med sin lilla formfaktor är HDMI-förstärkaren enkel att gömma för en diskret installation. Du behöver 
ingen extern strömadapter för att använda signalförstärkaren och monteringsutrustning medföljer så 
att installationen är problemfri. Eftersom HDMI-förstärkaren förlänger din videosignal med hjälp av 
standard HDMI-kablar är den ett kostnadseffektivt alternativ till dyrare HDMI-förlängningssystem som 
kräver installation av CAT5- eller CAT6-kabelinfrastruktur.

HDMI-förstärkaren har en utjämningsknapp med tio olika nivåer. Med utjämningsknappen kan du 
justera förstärkningen på HDMI-signalen baserat på avståndet på dina kablar, så att du kan garantera 
att HDMI-signalen blir perfekt även på avstånd på upp till 35 m 115 fot). Förstärkaren är perfekt för 
styrelserum, kontor eller klassrum som kräver olika avstånd beroende på rummets storlek.

Vid förlängning av HDMI över stora avstånd med hjälp av standard videokablar kan högre 
upplösningar bli otillgängliga. Användning av HDMI-signalförstärkaren garanterar att du fortfarande 
får HD-upplösningar på upp till 1080p vid 60 Hz.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



Användning

• Slip dra nätverkskablar för att förlänga videosignaler genom att använda denna förstärkare med 
standard HDMI-kablar

• Förstärk signalstyrkan på dina HDMI-videosignaler för skärmar i klassrummet, på kontoret eller i 
styrelserum

Funktioner

• INLINE-KAPACITET: Du kan placera HDMI-signalförstärkaren inline mellan två HDMI-kablar, som är 
upp till 25 m långa vid videoingången, och kablar som är upp till 10 m långa vid videoutgången.

• ENKEL INSTALLATION: Monteringshårdvara för HDMI-booster ingår. Ingen CAT5- eller 
CAT6-kabelinfrastruktur krävs. En strömadapter krävs inte för standardapplikationer. SVUSBPOWER 
säljs separat.

• LÄTT ANPASSNINGSBAR: HDMI-förlängaren har en utjämningsknapp med tio olika nivåer. Med 
knappen kan du justera förstärkningen på signalen baserat på avståndet på dina kablar.

• LÅNGDISTANSKAPACITET: Vid förlängning av HDMI över stora avstånd kan högre upplösningar bli 
otillgängliga. Med HDMI-förstärkaren kan du säkerställa högupplösta upplösningar upp till 1080p vid 
60 Hz.

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Denna HDMI-förlängare är konstruerad och byggd för 
professionella IT-experter och har en 2 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport 24/5 på 
flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

AV-ingång HDMI

AV-utgång HDMI

Kablage HDMI

Audio Ja

Hyllmonterbar Ja

Kedjekoppling Nej

Prestanda

Maximal kabellängd 114.8 ft [35 m]



Maximalt avstånd 35 m / 115 ft

Maximal digital 
upplösning

1920 x 1080 at 60Hz

Stödda upplösningar 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 
1360 x 768, 1280 x 800, 1280 x 768, 1280 × 720

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer 7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI (19-stifts)

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav HDMI-kabeln som är ansluten till din videokälla måste 
vara längre än eller lika lång som kabeln som är 
ansluten till skärmen.

Den maximala tillåtna kabellängden till videokällan är 25 
m.

Den maximala tillåtna kabellängden till skärmen är 10 
m.

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - ström-LED (blå)

1 - LED för videokälla (blå)

Ström

Power Source Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)

Inspänning 5V DC

Utspänning 5 DC

Utström 1 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp N



Miljö

Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Luftfuktighet 5 % till 90 %

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 2.1 in [54.2 mm]

Produktbredd 1.7 in [42.2 mm]

Produkthöjd 1.0 in [2.6 cm]

Produktvikt 2.6 oz [74 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.7 in [14.4 cm]

Package Width 6.8 in [17.3 cm]

Package Height 1.3 in [33 mm]

Fraktvikt (förpackning) 5.8 oz [163 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI-signalförstärkare

2 - Monteringsfästen

4 - monteringsskruvar

1 - screwdriver

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


