
HDBaseT-förlängarsatsen med inbyggd switch, videoskalare och flera ingångar

Produkt ID: ST121HDBTSC

HDBaseT™-förlängarsatsen med flera ingångar förlänger dina A/V-signaler till en avlägsen plats, upp 
till 70 m bort. Den har en inbyggd switch och skalare, så att du kan välja vilken videokälla som sänds 
från fyra oberoende videokällor (2 x HDMI, 1 x VGA och 1 x DisplayPort).

Tack vare HDBaseT-förlängarens inbyggda konverteringsswitch kan du ansluta två HDMI-källor, en 
VGA-källa och en DP-källa till samma avlägsna och lokala HDMI-skärm. Du behöver inte adaptrar eller 
skalare, eller en videoswitch.

Utöver manuell växling av videokällan med lättanvända knappar, garanterar konverteringsswitchen 
även problemfri användning med två olika automatiska växlingslägen: auto-detect-växling som känner 
av och väljer en nyansluten enhet eller prioriterat val som låter dig välja vilken port som ska aktiveras 
som standard för automatisk växling.

HDBaseT-förlängaren har en inbyggd skalare som skalar bilden till 1080p, så du kan vara tryggt 
förvissad om att din HDMI-skärm utan problem fungerar med alla källor som är anslutna via den. Det 
är enkelt att skala med en intuitiv OSD som du når via knapparna på fjärrmottagaren. Nyare 
HDMI-skärmar stöder inte längre videosignaler med äldre upplösning. Utan stöd för dessa vanliga 
VGA-upplösningar kanske inte källan fungerar med din nya HDMI-skärm.

Förlängarsatsen bibehåller din HD-bildkvalitet, även vid 70 m från videokällan, vilket säkerställer att 
du kan tillhandahålla den bästa möjliga tittarupplevelsen.

ST121HDBTSC täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



       

Användning

• Skapa fantastiska digitalskyltar på stora allmänna platser som sjukhus, köpcentra eller arenor

• Växla automatiskt mellan din digitalbox eller dator för avlägsna underhållningsskärmar i gästvänliga 
miljöer som till exempel restauranger, barer eller hotell

Funktioner

• Slipp bekymmer och onödiga kostnader med en switch och förlängare i en enhet med VGA-, DP- och 
HDMI-ingångar

• Säkerställ alltid perfekt videoanslutning med en inbyggd videoskalare

• Få kristallklar bildkvalitet på imponerande avstånd med 1080p upplösning på upp till 70m.

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Kablage Cat 5e UTP eller bättre

Audio Ja

Hyllmonterbar Ja

Kedjekoppling Nej

Prestanda

Maximal kabellängd 229.6 ft [70 m]

Maximalt avstånd 70 m / 230 ft

Maximal digital 
upplösning

1920x1200 @ 60 Hz

Stödda upplösningar 1920x1200 @ 60 Hz, 1920x1080 (1080p), 1680x1050, 
1600x1200, 1440x900, 1400x1050, 1366x768, 
1280x800, 1360x768, 1280x1024, 1280x720 (720p), 
1024x768, 800x600, 640x480



<i>Lower resolutions and refresh rates are also 
supported.

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer 2 kanaler

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 2 - HDMI (19-stifts)

1 - DisplayPort (20-stifts)

1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - HDMI (19-stifts)

2 - IrDA (Infraröd, SIR/FIR)

1 - RJ-45

1 - RJ-11

Fjärrenhetskontakter 1 - RJ-45

1 - HDMI (19-stifts)

1 - RJ-11

Indikatorer

LED-indikatorer 4 - LED-lampor för vald port (sändare)

2 - LED-lampor för status (sändare)

4 - LED-lampor för ingång (mottagare)

1 - Status-LED (mottagare)

4 - LED-lampor för vald port (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° to 40°C (32°F to 104°F)

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

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

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 4.2 in [10.6 cm]

Produktbredd 2.4 in [6.1 cm]

Produkthöjd 2.6 in [6.7 cm]

Produktvikt 4.5 lb [2.0 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.3 in [16.0 cm]

Package Width 3.9 in [9.8 cm]

Package Height 1.6 in [4.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.4 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDBaseT-sändare



1 - HDBaseT-skalarmottagare

1 - Fjärrkontroll

1 - RJ-11 till RS-232-adapter

1 - RJ-11-kabel

2 - paket med monteringsfästen

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

1 - IR-bergsprängare

1 - IR-mottagare

2 - sats med gummifötter

1 - snabbstartsguide

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


