
4K HDMI-förlängare med kompakt sändare - HDBaseT - UHD 4K

Produkt ID: ST121HDBTDK

Den här 4K HDMI-förlängaren använder HDBaseT för att överföra HDMI A/V-signalen till en plats upp 
till 70 m bort.

Sändaren i detta HDBaseT-förlängarpaket har en liten storlek och en inbyggd HDMI-kabel som ansluts 
direkt till din videokälla för mindre trassel. Den strömsätts via en USB-port på din källenhet vilket gör 
det enklare att installera på ställen där det är ont med eluttag. Monteringsutrustning medföljer för 
mottagaren för en diskret och professionell installation.

Denna HDMI över CAT6-förlängare bibehåller din UHD 4K-bildkvalitet, även 70 m bort från din 
videokälla. Eftersom förlängaren är bakåtkompatibel med 1080p och lägre upplösningar 70 m bort kan 
du enkelt använda förlängaren för att få vilken videokälla som helst att se fantastisk ut. Förlängaren 
stöder även 7.1 audio för att säkerställa att alla ljudkanaler spelas in.

Paketet förlänger HDMI över en enda kabel, till skillnad från vissa HDMI-förlängare som kräver två 
kablar, vilket minskar potentiella felpunkter och sänker dina kabelkostnader. HDMI över 
CAT6-förlängaren är idealisk för digital skyltning eftersom den använder CAT5e-, CAT6- eller 
CAT7-standardkablar för att förlänga HDMI-video över Ethernet-infrastrukturen som redan finns i din 
lokal.

ST121HDBTDK täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

       



Användning

• Sänd en HDBaseT-signal till ett projekt i ett styrelserum eller klassrum

• Distribuera digital skyltning i stora byggnader som kommersiella köpcentrum, stadion, skolor och 
sjukhus

• Strömsätt din sändare med USB-porten på videokällan

Funktioner

• Praktisk och mångsidig installation med en kompakt och USB-driven sändare som har en inbyggd 
HDMI-kabel

• Enastående bildkvalitet med stöd för UHD-upplösningar på upp till 4K

• Enkel integration med befintlig CAT5/CAT6/CAT7-infrastruktur

• Monteringsutrustning medföljer

• Stöd för 7.1 audio

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 1

Kablage Cat 5e UTP eller bättre

Audio Ja

Hyllmonterbar Ja

Kedjekoppling Nej

Prestanda

Maximalt avstånd 70 m / 230 ft

Maximal digital 
upplösning

4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer 7.1 surroundljud



Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts)

1 - RJ-45

Fjärrenhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts)

1 - RJ-45

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Status-LED (mottagare)

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.6 A

Utspänning 12V DC

Utström 1.5 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 18

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Luftfuktighet 0 % till 80 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 3.1 in [80 mm]

Produktbredd 2.7 in [68 mm]

Produkthöjd 1.0 in [2.5 cm]



Produktvikt 8.9 oz [252 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 11.5 in [29.3 cm]

Package Width 7.7 in [19.6 cm]

Package Height 2.9 in [74 mm]

Fraktvikt (förpackning) 3.5 lb [1.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDBaseT-sändare

1 - HDBaseT-mottagare

1 - USB-strömkabel (sändare) (1310 mm)

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

1 - monteringssats (mottagare)

1 - skruvsats för montering

1 - möbeltassar (mottagare)

1 - Snabbstartsguide

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


