HDMI över CAT6-förlängare med USB-hub med 4 portar - 50 m - 1080p
Produkt ID: ST121USBHD

Med detta HDMI®-förlängningspaketet kan du sända din HD-videokälla till din avlägsna HDMI- skärm
upp till 50 m bort. 1080p videor kan förlängas 40 m genom att använda avskärmad CAT 6-kabel.
Förlängaren har en inbyggd USB 2.0-hub med 4 portar som låter dig ansluta fyra USB-fjärrenheter vid
skärmen.
Med hjälp av denna HDMI-förlängare kan du behålla kvaliteten på din HD-videosignal och medföljande
7.1 digital audio, även 50 m bort från källenheten. Förlängaren stöder upplösningar på upp till
1920x1200 eller 1080p - perfekt för att förtrolla din publik med digitala skyltar på sjukhus eller i
köpcentrum.
Med den inbyggda USB 2.0-hubben med 4 portar kan du fjärransluta, få fjärråtkomst till eller
fjärrkontrollera upp till fyra USB-enheter vid din fjärrskärm - perfekt för USB-minnen, skrivare,
skannrar, externa hårddiskar och I/O-enheter. Med USB-förlängning kan du dessutom fjärrkontrollera
din källenhet, vilket är idealiskt för att lägga till pekskärmsgränssnitt till din skärm vid marknads- eller
POS-kiosker.
För problemfri setup har HDMI-förlängaren enkel plug-and-play-installation utan att extra program
eller drivrutiner behövs. Dessutom skickar förlängaren den EDID-information som inkluderas i
HDMI-signalen och justerar automatiskt videoutjämningen för att se till att du slipper konfigurera det
manuellt. Monteringsutrustning medföljer också för en städad och professionell installation.
ST121USBHD är TAA-kompatibel och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på
teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Placera din skärm i ett lämpligt uppvisningsområde medan din utrustning installeras någon
annanstans i en ren och säker miljö
• Optimera placering av demostationer vid uppvisningar och i hörsalar
• Använd en eller flera servrar från en avlägsen plats i samma byggnad eller inom ett
universitetsområde
• Kontrollera din PC på en plats där ljudet från en fläkt eller hårddisk inte är godtagbar, som till
exempel i en TV-studio

Funktioner
• Kristallklar bildkvalitet med stöd för okomprimerad förlängning av HD-video i 1920x1200 eller 1080p
• Enkel integration av fjärrtillägg med inbyggd USB-hub med 4 portar
• Städad, professionell installation med hjälp av den medföljande monteringsutrustningen
• Förlänger HDMI-video och fyra USB-enheter upp till 50 m
• Stöder Cat5e- och Cat6-Ethernet-kabel
• HDMI-sändare och mottagare medföljer

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Portar

1

AV-ingång

HDMI

Kablage

Cat 5 UTP eller bättre

Audio

Ja

Kedjekoppling

Nej

Prestanda
Maximal
HDMI - 3,4 Gbps
dataöverföringshastigh
et
RS232 - överföringshastighet 115 200 bps
Maximalt avstånd

50 m / 165 ft

Maximal digital
upplösning

1080p @ 60Hz, 48-bit

Stöd för widescreen

Ja

Audio-specifikationer

Stöder Dolby TrueHD, DTS-HD MA

Allmänna
specifikationer

IR-gränssnitt: Dubbelriktad

Connector A

HDMI (19-stifts)

38 kHz/±10/5M

Kontakt(er)

USB Mini-B (5-stifts)
Connector B

HDMI (19-stifts)
USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
USB Mini-B (5-stifts)

Ström
Power Source

AC-adapter medföljer

Utspänning

5 DC

Utström

1A

Kontakttyp

N

Strömförbrukning

5

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)

Färg

Svart

Kabinettyp

Stål

Produktlängd

3.2 in [82.0 mm]

Miljö

Utseende

Produktbredd

3.2 in [82.0 mm]

Produkthöjd

0.8 in [21.0 mm]

Produktvikt

16.2 oz [460.0 g]

Package Length

7.1 in [18.0 cm]

Package Width

12.2 in [30.9 cm]

Package Height

2.8 in [71.0 mm]

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 2.4 lb [1.1 kg]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

HDMI över CAT6-sändare
HDMI över CAT6-mottagare
Ethernet-kablar
USB till Mini-USB-kablar
Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
Monteringssats
Snabbinstallationsguide

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

