
VGA till Cat 5 skärmförlängarset (80 m) - VGA Cat5-förlängare

Produkt ID: ST121UTPEP

ST121UTPEP VGA-videoförlängare över Cat 5 - punkt-till-punkt låter dig ansluta en VGA 
fjärrskärm/projektor upp till 80 m bort från källan för VGA-signalen. ST121UTPEP är ett set som 
inkluderar både en lokal enhet och en fjärrenhet och är en komplett lösning för anslutningar med en 
enda källa/skärm som sänder VGA-källsignalen över en vanlig Ethernet-kabel (Cat5 eller bättre 
UTP-kabel, avslutad med RJ45-kontakter).

ST121UTPEP erbjuder en bekväm och kostnadseffektiv VGA-distribution och behöver bara en 
strömadapter som kan installeras vid antingen den lokala änden eller den andra, beroende på vad som 
passar dig bäst.

För att garantera en trasselfri installation av ST121UTPEP medföljer ett monteringsfäste till 
mottagaren för att minimera onödiga sladdhärvor.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning

• Placera skärmen i ett lämpligt uppvisningsområde medan utrustningen placeras någon annanstans i 
en ren och säker miljö



• Idealiskt för digitala skyltar i finans-, utbildnings och affärssektorn

• Förläng din skärm över industriområden med tuff miljö

• Perfekt för videokonferenser i styrelserum och kontorsmiljöer

• Optimera placering av demostationer vid uppvisningar och i hörsalar

Funktioner

• Förlänger videosignal med upp till 80 m.

• Stöder upplösningar på 1920x1200 eller 1600x1200 vid 50 m

• Stöder upplösningar på 1280x1024 eller 1024x768 vid 80 m

• Monteringsfäste medföljer

• En enda strömadapter kan anslutas vid den lokala änden eller den andra

• Använder standard Cat 5 eller bättre kablage

• Setet består av 1 basenhet och 1 fjärrenhet

• Ren hårdvarudesign, ingen mjukvara eller drivrutin behövs

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 1

Kablage Cat 5 UTP

Audio Nej

Kedjekoppling Nej

Prestanda

Maximalt avstånd 80 m / 260 ft

Stödda upplösningar 1920x1200 @ 50m(164ft)

1280x1024 @ 80m(260ft)

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - RJ-45



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

Fjärrenhetskontakter 1 - RJ-45

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

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Upplösningen kan variera vid avstånd beroende på 
kabelkvalitet.  Cat 5e UTP-kablar rekommenderas.

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Utspänning 12V DC

Utström 0.6A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 7.2

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 3.9 in [10 cm]

Produktbredd 5.4 in [13.8 cm]

Produkthöjd 1.0 in [2.5 cm]

Produktvikt 9.3 oz [263 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 12.4 in [31.5 cm]

Package Width 5.5 in [14 cm]

Package Height 2.4 in [60 mm]



Fraktvikt (förpackning) 28.1 oz [795 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - VGA över Cat5-sändare

1 - VGA över Cat5-mottagare

1 - Installationsfäste (med skruvar)

1 - VGA-kabel

1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS)

1 - Instruktionsbok

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


