HDMI over Dual CAT5 extender - HDMI bus-voeding- 1080p
Productcode: ST121SHD30

Deze HDMI® over dual CAT5-extender verzendt uw HDMI A/V-signaal met IR naar een verder gelegen
plaats tot 30 m afstand over dual CAT5/CAT6-kabels.
In tegenstelling tot de meeste 1080p HDMI-extenders die soms twee stroomadapters nodig hebben,
wordt deze HDMI over CAT5-extender gevoed via de HDMI-bus en heeft deze geen externe voeding
nodig. Dankzij de stroomloze installatie is uw digital signage-oplossing eenvoudig. Montagehardware is
ingebouwd in zowel de zender als de ontvanger om een nette, professionele installatie te garanderen.
Dankzij de ingebouwde IR-verlenging biedt deze HDMI zender en ontvanger set een
infrarooduitbreiding op afstand, zodat u uw videobron vanaf het externe display kunt bedienen,
waardoor u altijd alles kunt zien wat u doet, zelfs van een afstand.
Deze HDMI-extender behoudt uw beeldkwaliteit van 1080p, zodat uw foto op afstand kristalhelder is.
De extender ondersteunt ook 7.1-audio voor een optimale geluidskwaliteit. Dankzij ondersteuning
voor HD-video en 7.1-kanaals audio kunt u schitterende digital signage-oplossingen maken die de
aandacht van uw publiek trekken.
De ST121SHD30 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Verzend HDMI in grote gebouwen zoals commerciële winkelcentra, stadions, scholen en
ziekenhuizen.

• Verleng uw HDMI audio-/videosignalen naar plaatsen met een beperkt aantal stopcontacten zoals
industriële locaties
• Integrators en systeemontwerpers kunnen de bestaande CAT5- or CAT6-infrastructuur gebruiken om
digital signage oplossingen te maken

Eigenschappen
• Probleemloze installatie en geen voedingsadapter vereist bij een extenderset die wordt gevoed via
de HDMI-bus
• Bedien uw videobron eenvoudig vanaf een verder gelegen plaats met een IR-afstandbedienbare
verlenging
• Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning voor resoluties tot 1080p HD
• Ingebouwde montagehardware
• 7.1 audio-ondersteuning

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Poorten

1

Bekabeling

Cat5 UTP of beter

Op elkaar aansluitbaar

Nee

Max. afstand

30 m / 100 ft

Maximale digitale
resoluties

1080p / 1920x1080

Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

Algemene specificaties

IR-donglefrequentie - 35 tot 56 kHz

Connectoren lokale
eenheid

HDMI (19-polig)

Prestaties

Connector(en)

RJ-45

Aansluitingen externe
eenheid

RJ-45

HDMI (19-polig)
Speciale
opmerkingen /
vereisten
Notitie

De extender werkt niet via Ethernet-apparatuur, zoals
switches of routers
Deze extender vereist twee CAT5 kabels voor de gehele
afstand van uw kabeltraject.
ST121SHD30 wordt gevoed door het HDMI
bronapparaat, waardoor een beperkt aantal apparaten
de unit niet kan voeden, zoals de Mac Mini of Samsung
Chromebooks.

Indicatoren
LED-indicatoren

Ingang
Uitgang

Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 60°C (14°F to 115°F)

Vochtigheid

0% - 80 %

Kleur

Zwart

Type behuizing

Aluminium

Lengte product

3.2 in [82.0 mm]

Breedte product

1.8 in [45.0 mm]

Hoogte product

0.9 in [22.0 mm]

Gewicht product

8.5 oz [241.0 g]

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform

atie
Package Length

8.3 in [21.0 cm]

Package Width

5.9 in [15.0 cm]

Package Height

2.2 in [55.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

14.4 oz [408.0 g]

Meegeleverd

HDMI over CAT5e/6 UTP-zender

Wat wordt er
meegeleverd

HDMI over CAT5e/6 UTP-ontvanger
Set rubberen pootjes
IR-extenderset
Montagesteunen
Handleiding

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

