
HDMI över CAT6 förlängare - 4K 60 Hz - 100 m

Produkt ID: ST121HD20L

Denna HDMI® över CAT6-förlängare låter dig överföra din HDMI-signal upp till 100 m över en 
CAT6-kabel. Förlängaren stöder Ultra HD 4K med stöd för 3D och medföljande digital audio.

Förläng din HDMI-signal till upp till 100 m med denna HDMI över Ethernet-förlängare. Använd din 
befintliga CAT6-kabelinfrastruktur med en direkt anslutning till omvandlaren för att enkelt ta dig fram 
genom väggar och tak, vilket gör att du kan spara på installationskostnaderna.

Förlängarenheten fungerar även till att förlänga en infraröd (IR) signal så att du kan kontrollera 
videokällan från fjärrplatsen.

Denna HDMI Ethernet-förlängare stöder en UHD upplösning på 4K 60 Hz (3840 x 2160), vilket ger 
fyra gånger bättre bildkvalitet än HD (1080p), garanterar en kristallklar bild som är idealisk för att 
visa ditt 4K-videoinnehåll i kontorsbyggnader, flygplatser, butiksinställningar med mera.

Och eftersom förlängaren stöder HD i 1080p och lägre upplösningar upp till 140,2 meter bort, kan du 
enkelt använda förlängaren för att få vilken videokälla som helst att se fantastisk ut.

Anslut enkelt dina HDMI 2.0-enheter och skärmar, eftersom denna förlängare är kompatibel med 
HDCP 2.2. Detta låter dig utnyttja funktionerna hos HDMI-aktiverade enheter som Blu-ray-spelare 
eller online-strömmande enheter i högre upplösningar. Den är också bakåtkompatibel med tidigare 
generationer HDMI och HDCP.

ST121HD20L täcks av StarTech.com:s 2-årsgaranti med gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

 

Användning

• Förläng din 4K HDMI-signal på kontor, entréutrymmen, köpcentra, flygplatser med flera

• Optimera placering av demostationer vid uppvisningar och i hörsalar

• Använd befintlig CAT6-infrastruktur för att skapa digital skyltning

Funktioner

• Upprätthåller en enastående bildkvalitet på upp till 100 meters avstånd, med stöd för UltraHD 4K 
över generiska CAT6-kablar

• Stöder också HD 1080p-upplösningar vid avstånd på upp till 140 m

• Problemfri, professionell installation med medföljande monteringsfästen

• Stöder alla kända HDMI-ljudformat inklusive Dolby True HD, Dolby Digital och DTS-HD

• Säkerställd kompatibilitet med HDCP 1.4/2.2

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

AV-ingång HDMI

AV-utgång HDMI

Kablage Cat 6 UTP

Audio Ja

Chipset-ID Norelsys NS 5730, NS5731

Prestanda

Maximalt avstånd 140 m / 460 ft



Stödda upplösningar 3840x2160 (4K) 60Hz 

2560x1600 60Hz 

1920x1200 60Hz 

1920x1080 (1080p) 60Hz 

1280x720 (720p) 60Hz  

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but 
below the maximum, may also be supported

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer 7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI (19-stifts)

1 - RJ-45

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

1 - RJ-45

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Indikatorer

LED-indikatorer 2 - Ström-LED

2 - Länk LED-lampa

Ström

Power Source 2 AC-adaptrar medföljer

Inspänning 110V-240V AC



Utspänning 5V DC

Utström 3 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Miljö

Drifttemperatur -5°C to 40°C (23°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -15°C to 55°C (5°F to 131°F)

Luftfuktighet 0 % - 95 % relativ fuktighet (ingen kondensation)

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 4.3 in [11.0 cm]

Produktbredd 3.0 in [75.0 mm]

Produkthöjd 1.0 in [26.0 mm]

Produktvikt 19.0 oz [537.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 9.6 in [24.5 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 3.7 in [9.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 3.2 lb [1.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI-sändare

1 - HDMI-mottagare

1 - Cat6-kabel



1 - IR-kit

2 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)

2 - 3,5 mm till DB-9 RS-232-adaptrar

4 - Monteringsfästen

1 - snabbstartsguide

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


