Trådlös HD-förlängare WHDI - 1080p trådlös HD 30 m
Produkt ID: ST121WHD

Till förlängningssetet ST121WHD med trådlös HD-video medföljer både en WHDI-sändare och
-mottagare vilket gör att man kan sända en full HD-videosignal (1080p) trådlöst så väl som ljud och
IR från en HD-signalkälla till en HD-skärm eller projektor placerad upp till 30 m bort.
ST121WHD är ett sammansatt set som innehåller både lokala enheter och fjärrenheter och en
IR-fjärrkontroll vilket ger ett komplett, genomgående alternativ för en skärmanslutning med digital
skyltning.
Den trådlösa HD-förlängaren är en kostnadseffektiv lösning som ger full HD-video, så väl som ljud och
infraröd (IR), tar bort behovet av dyr kabelinfrastruktur och ger ett trådlöst alternativ i miljöer där
man helst slipper kablar (t.ex. i mitten av ett rum, styrelserum, etc.) eller på svåråtkomliga platser.
Detta mångsidiga WHDI-sändar-/mottagarset är kompatibelt med både HDCP- och WHDI-standarder
och säkerställer att även de nyaste enheterna klarar av att skicka signaler samt har stöd för full
1080p-upplösning och bifogat digitalt ljud. Med setet kan du dessutom styra källenheten på avstånd
via IR-förlängaren (fjärrkontrollen) för en komplett HD-förlängningslösning.
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 visning i tuffa miljöer (t.ex. i fabriker)
• Perfekt för videokonferenser i styrelserum och kontorsmiljöer
• Optimera placering av demostationer vid uppvisningar och i hörsalar

Funktioner
• Förläng HD-video till upp till 30 m bort
• Inklusive WHDI-sändare (lokal enhet) och WHDI-mottagare (fjärrenhet)
• Stöder upplösningar på upp till 1080p (1920x1080)
• Ren hårdvarudesign, ingen mjukvara eller drivrutin behövs
• IR-fjärrkontroll gör att du kan styra din källenhet på avstånd via den trådlösa anslutningen på
sändaren

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Portar

1

Kablage

Trådlöst Ethernet

Audio

Ja

Kedjekoppling

Nej

Maximalt avstånd

30 m / 100 ft

Maximal digital
upplösning

1920x1080

Stödda upplösningar

Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p

Prestanda

, Standard: VGA(640X480), SVGA(800X600),
XGA(1024X768), SXGA(1280X1024)
Kontakt(er)
Lokala enhetskontakter HDMI (19-stifts)

Fjärrenhetskontakter

HDMI (19-stifts)

Obs.

Det maximala avståndet mellan sändaren och
mottagaren är 30 meter. Om den trådlösa signalen
stoppas av väggar eller andra hinder är det troligt att
signalkvaliteten och maxavståndet minskar.Vilket
frekvensband som används kan variera på grund av
lagar i olika regioner

LED-indikatorer

Trådlös indikator för nätverksstatus

Särskilda
anmärkningar/krav

Indikatorer

Indikator för videostatus
Ström
Power Source

AC-adapter medföljer

Inspänning

100 - 240 AC

Inström

0.4A

Utspänning

5 DC

Utström

2A

Polaritet på mittpol

Positiv

Kontakttyp

M

Drifttemperatur

0~40°C

Förvaringstemperatur

-20~60°C

Luftfuktighet

5% ~ 90% RH

Färg

Svart

Kabinettyp

Av plast

Produktlängd

5.8 in [14.8 cm]

Produktbredd

3.8 in [97 mm]

Miljö

Utseende

Produkthöjd

0.7 in [18 mm]

Produktvikt

15.5 oz [440 g]

Package Length

10.6 in [27 cm]

Package Width

7.9 in [20 cm]

Package Height

3.5 in [90 mm]

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 3.2 lb [1.4 kg]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

Trådlös HD-sändare
Trådlös HD-mottagare
IR-fjärrkontroll
Positioneringsställ
HD-kabel
Förlängningsanslutning för IR-fjärrkontroll
Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS)
Instruktionsbok

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

