
HDMI® via IP-förlängare - 1080p

Produkt ID: IPUSB2HD3

Med denna HDMI över IP-förlängare kan du dela en HDMI-skärm eller -projektor med en trådlös eller 
trådad dator på ditt nätverk. Med intuitiva kontroller och enkel skärmdelning gör denna förlängare det 
enklare än någonsin för användare att samarbeta och ge presentationer i styrelserum och 
kontorsmöten.

IP-videoförlängaren stöder upplösningar på upp till 1080p och har två inbyggda USB-portar så att du 
kan fjärransluta USB-enheter till datorn från din skärm. Det är den perfekta lösningen för att 
kontrollera en dator från var adaptern än är placerad.

IP-videoförlängaren hjälper dig boosta kontorets produktivitet genom att göra det enklare för 
användare att samarbeta och kommunicera. Med den medföljande mjukvaran kan du ansluta flera 
datorer och enkelt växla mellan vilka användare som delar sitt innehåll med HDMI-skärmen, till 
skillnad från vissa trådlösa videosystem som är svåra att konfigurera och kräver att användare 
kopplar ifrån och återansluter manuellt. Du kan till och med använda video-över-IP-förlängaren för att 
dela information med en fjärrpublik, som till exempel att ansluta till en fjärrskärm över ett LAN på 
kontoret, för att hålla i fjärrmöten när du är på en annan del av kontoret.

Med denna IP-videoförlängare kan du göra om din HDMI-TV, -skärm eller -projektor till en IP-skärm 
som kan ansluta till en Windows®-dator på ditt nätverk, perfekt för konferensrum och klassrum där 
olika idéer delas av användare som tar med sig sina egna datorer.

Med en inbyggd hubb kan du använda din dator för att få åtkomst till två avlägsna USB-enheter vid 
din fjärrskärm så att du eller dina kunder kan kontrollera datorn från en avlägsen plats. Fjärrstyrning 
kan användas till att skapa interaktiva digitala skyltar för att engagera dina kunder. Eller, om du 
använder video-över-IP-förlängaren som en del av din IT-infrastruktur kan du använda 
USB-förlängaren till att lägga till en avlägsen KVM-konsol som du kan använda till att kontrollera din 
server från en avlägsen plats.

IPUSB2HD3 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

  

Användning

• Gör så att dina anställda eller medarbetare kan dela varandras skärmar på en skärm i 
styrelserummet

• Dela information med klienter på läkarmottagningar och sjukhus samtidigt som datorn förvaras på 
en avlägsen, säker plats

Funktioner

• Samarbeta med medarbetare genom att använda nätverket för att enkelt växla mellan enheter som 
visas på en delad skärm

• Dela video med en trådlös eller trådad LAN-anslutning med hjälp av en Windows-dator på ditt 
nätverk

• Kontrollera video-över-IP-adaptern med hjälp av det medföljande programmet

• Inbyggd USB-hubb med 2 portar

• Stöder upplösningar på upp till 1080p

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 1

Kablage Cat 5e UTP eller bättre

Audio Ja

Chipset-ID DisplayLink - DL-195

Kedjekoppling Nej



Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

USB - 480 Mbps

 Ethernet - 1000 Mbps

Maximalt avstånd 100 m / 330 ft

Maximal digital 
upplösning

1920x1080

Stödda upplösningar Widescreen (16/32 bit):

1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 
1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 
1152x864, 1024x768, 800x600

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer Stöd för stereo audio i två kanaler

Allmänna 
specifikationer

Denna USB-videoadapter använder ett 
DisplayLink-chipset. Om du ansluter denna enhet till en 
dator tillsammans med extra USB-videoadaptrar eller 
-dockningsstationer, undvik att använda enheter med 
ett Trigger- eller Fresco-chipset.

Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI (19-stifts)

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

Connector B 1 - USB B (4-stifts)

1 - RJ-45

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 8, 7, Vista, XP

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC



Inström 0.6 A

Utspänning 5 DC

Utström 2 A

Polaritet på mittpol Positiv

Strömförbrukning 10

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 4.0 in [10.2 cm]

Produktbredd 2.9 in [7.4 cm]

Produkthöjd 0.9 in [2.4 cm]

Produktvikt 10.7 oz [304.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.6 in [14.3 cm]

Package Width 6.7 in [17.0 cm]

Package Height 2.6 in [6.6 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.5 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI® via IP-förlängare

1 - USB-kabel

1 - Cat5-kabel

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

1 - Monteringsfäste

1 - Paket med monteringsskruvar



1 - Paket med gummifötter

1 - Snabbstartsguide

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


