
HDMI över dubbel CAT5-förlängare - HDMI-bussdriven - 1080p

Produkt ID: ST121SHD30

Denna HDMI® över dubbel CAT5-förlängare överför din HDMI A/V-signal med IR till en plats upp till 
30 m bort över dubbla CAT5/CAT6-kablar.

Till skillnad från de flesta 1080p HDMI-förlängare som kan kräva upp till två strömadaptrar, 
strömsätts denna HDMI över CA5-förlängaren via HDMI-bussen och kräver ingen extern ström. En 
strömfri installation gör lösningen för digital skyltning enkel. Monteringsutrustningen är inbyggd i både 
sändaren och mottagaren för att säkerställa en diskret och professionell installation.

Med den inbyggda IR-förlängningen erbjuder det här paketet med HDMI-sändare och -mottagare 
fjärrbaserad infraröd förlängning, vilket låter dig kontrollera din videokälla från fjärrdisplayen. Detta 
säkerställer att du alltid kan se vad du gör, även från längre avstånd.

Denna HDMI-förlängare bibehåller din 1080-bildkvalitet, vilket säkerställer att din fjärrbild är 
kristallklar. Förlängaren stöder även 7.1 audio för optimal ljudkvalitet. Stöd för HD-video och 
7.1-kanalljud låter dig skapa enastående lösningar för digital skyltning som fångar dina kunders 
uppmärksamhet.

ST121SHD30 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning



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

• Förläng dina HDMI-ljud/videosignaler till platser där eluttag är begränsade till exempel 
industriplatser

• Integratörer och systemdesigners kan använda befintlig CAT5- eller CAT6-infrastruktur för att skapa 
digitala skyltlösningar

Funktioner

• Stöd för 7.1 audio

• Kristallklar bildkvalitet med stöd för upplösningar på upp till 1080p HD

• Problemfri installation och ingen strömadapter krävs tack vare förlängarsatsen som drivs via 
HDMI-bussen

• Inbyggd monteringsutrustning

• Kontrollera videokällan enkelt från en fjärrplats med förlängning via IR-fjärrkontrollen

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 1

Kablage Cat 5 UTP eller bättre

Kedjekoppling Nej

Prestanda

Maximalt avstånd 30 m / 100 ft

Maximal digital 
upplösning

1080p / 1920x1080

Stöd för widescreen Ja

Allmänna 
specifikationer

IR-dongelns frekvens - 35 till 56 kHz

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts)

2 - RJ-45



Fjärrenhetskontakter 2 - RJ-45

1 - HDMI (19-stifts)

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Förlängaren fungerar inte över Ethernet-utrustning, som 
t.ex. switchar eller routrar

Denna förlängare kräver två CAT5-kablar för hela 
kabellängden.

ST121SHD30 drar ström från HDMI-källenheten, vilket 
innebär att ett begränsat antal enheter kanske inte kan 
driva enheten, till exempel Mac Mini eller Samsung 
Chromebooks.

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Indata

1 - Utgång

Miljö

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

Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 115°F)

Luftfuktighet 0% - 80 %

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 3.2 in [8.2 cm]

Produktbredd 1.8 in [4.5 cm]

Produkthöjd 0.9 in [2.2 cm]

Produktvikt 8.5 oz [241.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1



Package Length 8.3 in [21.0 cm]

Package Width 5.9 in [15.0 cm]

Package Height 2.2 in [5.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 14.4 oz [408.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI över CAT5e/6 UTP-sändare

1 - HDMI över CAT5e/6 UTP-mottagare

4 - Möbeltassar

1 - IR-förlängarpaket

1 - Monteringsfästen

1 - Användarhandbok

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


