
Mini VGA Video en Audio Verlenger over Cat5

Productcode: ST121UTPMINI

De ST121UTPMINI Mini VGA Video en Audio Verlenger over Cat5 biedt een complete oplossing voor 
point-to-point narrowcasting in hoge resolutie in de vorm van een lokale zendeenheid en een 
ontvanger op afstand.

Sluit gewoon de lokale (zender)eenheid aan op de VGA-video- en -audiobron en de andere eenheid op 
een tot op 90 meter afstand geplaatst VGA-beeldscherm. Voor het verlengen van het VGA- en 
audiosignaal wordt er een point-to-point-verbinding gelegd met behulp van een Cat5/Cat6 UTP-abel.

Met de Cat5 VGA-verlenger kunt u op kosteneffectieve wijze uw beeldscherm plaatsen waar nodig en 
zo de gewoonlijke afstandsbeperkingen overbruggen voor een effectievere narrowcasting-configuratie. 
Deze compacte verlenger is klein genoeg om achter het beeldscherm te worden weggestopt, zelfs 
wanneer de ruimte beperkt is.

Toepassingsoverzicht

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Perfect voor kleine ruimtes of wanneer een VGA-verlenger in een behuizing onhandig is



• Gebruik narrowcasting om de aandacht te trekken van uw publiek en lever actuele informatie zoals u 
wilt dat het wordt gezien en gehoord

• Plaats de weergaveapparatuur op een toepasselijke locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en 
veilige omgeving wordt geplaatst

• Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in het onderwijs, bedrijfsleven, gezondheidszorg, horeca en 
detailhandel

• Ideaal voor videoconferencing bij vergaderingen en in kantoren

• Kies een optimale locatie voor uw demonstratie op beurzen en in conferentiezalen

Eigenschappen

• Geef VGA-video en audio door via een enkele Cat5-kabel of beter

• Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 op 90m afstand

• Zendeenheid gevoed via USB – geen externe netadapter nodig

• Ontvanger heeft een ingebouwde regeling voor het afstemmen van de beeldkwaliteit

• Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers nodig zijn

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 1

Bekabeling Cat5e UTP of beter

Audio Ja

Op elkaar aansluitbaar Nee

Prestaties

Maximale kabellengte 295.2 ft [90 m]

Maximale analoge 
resoluties

1920x1200

Ondersteunde 
resoluties

1920x1200 @ 90m(295ft)

Audiospecificaties Tweekanaals stereo audio ondersteund



Connector(en)

Connectoren lokale 
eenheid

1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - RJ-45

2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Aansluitingen externe 
eenheid

1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - RJ-45

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Dit product wordt geleverd met een enkele AC-adapter 
voor gebruik aan de externe kant. De lokale eenheid 
wordt gevoed via een vrije USB-poort.

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power en videostatus

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 110V-240V AC

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 1A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 5

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Blauw



Type behuizing Aluminium

Lengte product 13.4 in [34 cm]

Breedte product 1.3 in [32 mm]

Hoogte product 0.7 in [1.8 cm]

Gewicht product 3.0 oz [84 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.4 in [21.2 cm]

Package Width 3.0 in [75 mm]

Package Height 3.9 in [10 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

15.2 oz [430 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - VGA via Cat5 Zender (lokaal)

1 - VGA via Cat5 Ontvanger (extern)

1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)

1 - Handleiding

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


