
VGA UTP Video Verlenger Repeater via Cat5

Productcode: ST121EXTEU

Met de ST121EXTEU VGA via Cat5 UTP Video Verlenger Repeater kunt u uw VGA-signaal verlengen via 
Cat5-bekabeling of beter. Dit apparaat is speciaal ontworpen voor gebruik met het ST121 VGA Video 
via Cat5 verlengsysteem van StarTech.com, dat bestaat uit een zender (ST1214TEU of ST121UTPEU) 
en een ST121REU ontvanger.

De ST121EXTEU VGA Verlenger Repeater verlengt de bereikbare afstand tussen zender en ontvanger 
naar in totaal 300 meter en beschikt bovendien over een VGA-uitgang, zodat u ook in het midden 
tussen de zender en de ontvanger nog een scherm kunt aansluiten.

Voor nog meer veelzijdigheid kunnen er maximaal drie ST121EXTEU repeaters worden gebruikt tussen 
de zender en de ontvanger, zodat er niet alleen bij elke repeater monitoren kunnen worden 
aangesloten, maar ook de totale afstand nog verder wordt verlengd met 150 meter per gebruikte 
repeater.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Plaats de weergaveapparatuur op een toepasselijke locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en 
veilige omgeving wordt geplaatst



• Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in het onderwijs en de financiële en zakelijke sector

• Verleng uw beeldscherm in ruwe industriële locaties

• Ideaal voor videoconferencing bij vergaderingen en in kantoren

• Kies een optimale locatie voor uw demonstratie op beurzen en in conferentiezalen

Eigenschappen

• Fungeert als repeater en voegt 250 meter toe aan de totale verlenging die er met de ST121UTPEU 
en ST1214TEU kan worden bereikt

• Verlengt het videosignaal met maximaal 150 m

• Maakt extra schermlocaties mogelijk op basis van bestaande Cat5-bekabeling

• Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers nodig zijn

• Ondersteunt VGA, SVGA en Multisync monitoren

• Zorgt voor een haarscherpe beeldkwaliteit

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 1

Bekabeling Cat5 UTP

Op elkaar aansluitbaar Ja

Prestaties

Maximale kabellengte 500.0 ft [152.4 m]

Max. afstand 150 m / 500 ft

Maximale analoge 
resoluties

1024 x 768 @ 500 feet (150m)

Connector(en)

Aansluitingen externe 
eenheid

2 - RJ-45

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



Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 230 AC

Uitgangsspanning 9V DC

Uitgangsstroom 0.6A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium

Lengte product 4.1 in [10.3 cm]

Breedte product 2.5 in [64.0 mm]

Hoogte product 0.8 in [2.1 cm]

Gewicht product 7.2 oz [204 g]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 4.1 in [10.4 cm]

Package Height 3.9 in [98 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.4 lb [0.6 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - EXTERNE EENHEID VGA VERLENGER

1 - 9V AC 500mA ADAPTERS

1 - Handleiding



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


