
Trådlöst HDMI-sändar- och mottagarpaket - 200 m - 1080p

Produkt ID: ST121WHDLR

Detta trådlösa långdistans HDMI-förlängar- och mottagarpaket låter dig sända din audio/video-signal 
från en HDMI-källa till en fjärrskärm som är placerad upp till 200 m bort.

Denna trådlösa HDMI-förlängare är ett praktiskt och bekvämt alternativ till traditionellt videokablage, 
vilket eliminerar kostnaden av att installera en dyr ledningsinfrastruktur. Detta paket innehåller både 
sändare och mottagare så att du slipper kostnaden med att köpa flera enheter för en uppgift.

Detta trådlösa förlängningspaket använder Wi-Fi för att sända en högupplöst 1080p HDMI-signal, samt 
en IR-signal för att styra din källenhet på avstånd.

Med denna trådlösa videoförlängare kan du förlänga eller spegla din enhet för att dela dokument eller 
multimedia från var som helst i rummet, vilket gör det till en perfekt lösning för att dela idéer med 
dina kollegor. Den är också utmärkt för digital skyltning eftersom den låter dig installera skärmen där 
du vill, till skillnad från trådbundna lösningar som tvingar dig att kompromissa angående plats.

HDMI-videosändare och -mottagare är väldigt enkla att installera och använda. Med enkel 
plug-and-play-installation är det lätt och problemfritt att komma igång. Förlängaren är en ren 
hårdvarulösning som inte behöver mjukvara eller drivrutiner, så att du slipper komplicerad installation 
och konfiguration av mjukvara.

ST121WHDLR täcks av StarTech.coms 2-års garanti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    



 

Användning

• Överför HDMI trådlöst till din HDTV

• Förläng video via Wi-Fi för att slippa borra genom väggar

• Optimera placering av demostationer vid mässor

• Projicera högupplöst digital skyltning trådlöst

Funktioner

• Uppnå trådlös HDMI-förlängning på långdistans, på avstånd upp till 200 m

• Eliminera sladdtrassel och installationskostnader utan sämre bildkvalitet

• Praktisk allt-i-ett-lösning med både trådlös sändare och mottagare

• Upplev och njut av full HD med stöd för upplösningar upp till 1920x1080 (1080p)

• Problemfri installation som varken kräver mjukvara eller drivrutiner

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 1

Kablage Trådlöst Ethernet

Audio Ja

Hyllmonterbar Ja

Kedjekoppling Nej

Prestanda

Maximalt avstånd 200 m / 660 ft

Maximal digital 
upplösning

1920 x 1080 @ 60Hz (1080p)



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

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

Frekvens 5GHz

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts)

1 - IrDA (Infraröd, SIR/FIR)

Fjärrenhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts)

1 - IrDA (Infraröd, SIR/FIR)

Indikatorer

LED-indikatorer 2 - Video-länk

2 - Nätverkslänk

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Utspänning 5 DC

Utström 2A

Kontakttyp H

Miljö

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

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

Luftfuktighet 25%-60%

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 4.3 in [11.0 cm]



Produktbredd 2.5 in [64.0 mm]

Produkthöjd 1.0 in [2.5 cm]

Produktvikt 8.3 oz [236.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 2.4 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI över trådlös sändarenhet

1 - HDMI över trådlös mottagarenhet

1 - 1 m IR-blaster

1 - 1 m IR-mottagare

1 - 1,5 m HDMI-kabel

2 - universella strömadaptrar (NA, EU, UK)

2 - Monteringsutrustning

1 - snabbstartsguide

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


