
Draadloze HDMI zender en ontvanger set - 200 m - 1080p

Productcode: ST121WHDLR

Met deze draadloze HDMI zender- en ontvangerset voor grote afstanden kunt u het 
audio-/videosignaal van een HDMI bron naar een verder gelegen scherm (tot 200 m) zenden.

Deze HDMI over Wireless extender is een handig en comfortabel alternatief voor traditionele 
videokabels, waardoor u de installatiekosten van een dure kabelinfrastructuur bespaart. Deze 
gebundelde set omvat zowel de zender als ontvanger, zodat u niet meerdere apparaten voor één taak 
hoeft aan te schaffen.

De draadloze extenderset maakt gebruik van wifi om een high-definition 1080p HDMI-signaal te 
verzenden, alsmede een IR-signaal voor de afstandsbediening van uw bronapparaat.

Met deze draadloze video extender kunt u uw apparaat verlengen of spiegelen voor het delen van 
documenten of multimedia content in de ruimte, waardoor de extender de perfecte oplossing is voor 
het delen van ideeën met uw collega's. Het is ook geen geweldige optie voor digital signage, omdat u 
uw scherm overal waar u dat wilt kunt installeren, in tegenstelling tot vaste oplossingen waardoor u 
compromissen moet sluiten voor de opstelplaats.

De HDMI videozender en -ontvanger kunnen zeer eenvoudig worden geïnstalleerd en gebruikt. 
Eenvoudige en probleemloze installatie met plug & play De extender is een pure hardware oplossing 
waarvoor geen software of stuurprogramma's noodzakelijk zijn en ook geen gecompliceerde 
software-installatie of -configuratie.

De ST121WHDLR wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



    

 

Toepassingen

• Zend HDMI draadloos naar uw HDTV

• Verleng video over wifi zodat u geen gaten in wanden hoeft te boren

• Optimaliseer de plaatsing van uw demostations op handelsbeurzen

• Projecteer high-definition digital signage draadloos

Eigenschappen

• Verleng draadloos HDMI tot een afstand van 200 m

• Elimineer kabelwarboel en installatiekosten zonder de beeldkwaliteit te moeten opofferen

• Comfortabele alles-in-1 oplossing inclusief draadloze zender en ontvanger

• Ervaar en geniet van Full HD met ondersteuning van resoluties tot 1920x1080 (1080p)

• Probleemloze installatie zonder software of stuurprogramma's

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 1

Bekabeling Draadloos

Audio Ja

Rack-monteerbaar Ja

Op elkaar aansluitbaar Nee

Prestaties

Max. afstand 200 m / 660 ft



Maximale digitale 
resoluties

1920 x 1080 @ 60Hz (1080p)

Ondersteunde 
resoluties

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

Standard: VGA (640X480), SVGA (800X600), XGA 
(1024X768), SXGA (1280X1024)

Frequentie 5GHz

Connector(en)

Connectoren lokale 
eenheid

1 - HDMI (19-polig)

1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR)

Aansluitingen externe 
eenheid

1 - HDMI (19-polig)

1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR)

Indicatoren

LED-indicatoren 2 - Video link

2 - Netwerk link

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 2A

Stekkertype H

Gebruiksomgeving

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

Opslagtemperatuur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Vochtigheid 25%-60%

Fysieke 
eigenschappen



Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 4.3 in [11.0 cm]

Breedte product 2.5 in [64.0 mm]

Hoogte product 1.0 in [2.5 cm]

Gewicht product 8.3 oz [236.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 10.2 in [26.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 3.5 in [90.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.4 lb [1.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - HDMI over Wireless zender

1 - HDMI over Wireless ontvanger

1 - 1 m IR Blaster

1 - 1 m IR ontvanger

1 - 1,5 m HDMI kabel

2 - universele voedingsadapters (N-A / EU / GB)

2 - Bevestigingsmateriaal

1 - verkorte handleiding

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


