
HDMI-över-trådlös-förlängare - 20 m - 1080p

Produkt ID: ST121WHDS

Med detta HDMI® över trådlös-förlängarpaket kan du förlänga din HDMI-videosignal trådlöst till en 
avlägsen plats, upp till 20 m bort. Du kan utöka eller spegla din bärbar dator för att dela 
okomprimerad video, dokument, musik och bilder i full HD. Detta är perfekt för att dela idéer med 
dina kollegor på en skärm i styrelserummet eller via en projektor.

Trådlös video är ett praktiskt alternativ till traditionell videokablage i koppar. Det hjälper dig 
kontrollera din budget genom att slippa kostnaden av att installera en dyr kabelinfrastruktur. 
Dessutom behöver du inte borra i väggarna.

Den trådlösa videoförlängaren är enkel att installera och använda, med enkel 
plug-and-play-installation. Anslut bara videokablarna och slå på förlängaren. En ren hårdvarulösning 
som inte behöver några program eller drivrutiner och paketet innehåller både sändaren och 
mottagaren. Du slipper besväret och kostnaden av att köpa flera enheter för att utföra en uppgift.

De medföljande krok-och-ögla-monteringen gör att så att du kan montera sändaren och mottagaren 
till i stort sett vilken yta som helst, som till exempel väggar eller till och med baksidan av din skärm.

Förlängaren är perfekt för korta applikationer inom synhåll. Den gör så att du kan installera skärmen 
var du vill, till skillnad från trådade lösningar som begränsar placeringen av skärmen baserat på 
tillgängligt kablage.

Med problemfri användning behöver du inte vara en A/V-tekniker för att använda förlängaren. Det är 
en perfekt lösning för kommersiella marknader som till exempel skyltfönster och lobbyer samt inom 
hälsovård och utbildning.

Med sitt stöd för HD-upplösningar på upp till 1080p passar denna HDMI-över-trådlös-förlängare i stort 
sett alla situationer med fjärrvideo. Den trådlösa sändaren sänder med 60 GHz så att du kan förlänga 
din 7.1-audio och video till en avlägsen plats med fördröjning på mindre än 100 millisekunder, vilket 
gör förlängaren lämplig för interaktiva applikationer, som till exempel TV-spel. För att hålla 
videosändningen säker använder förlängaren AES-128-kryptering.



Obs.: För optimal prestanda bör sändaren och mottagaren vara inom synhåll från varandra.

ST121WHDS täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    

Användning

• Förläng trådlös video där kablage eller att borra genom väggar inte är ett alternativ

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

• Använd en trådlös skärm för digitala skyltar i en finans-, utbildnings- eller företagsmiljö

Funktioner

• Problemfri trådlös video med enkel installation och ingen konfigurering av mjukvara

• Sparar tid och installationskostnader eftersom ingen kabelinfrastruktur behövs

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

• Stöder upplösningar på upp till 1920x1080 (1080p)

• Stöder surroundljud på upp till 7.1

• Trådlös videoförlängning upp till 20 m

• HDCP-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 1

Kablage Trådlöst Ethernet

Audio Ja



Hyllmonterbar Ja

Kedjekoppling Nej

Prestanda

Maximalt avstånd 20 m / 66 ft

Maximal digital 
upplösning

1920x1080 (60 Hz)

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

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

Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI (19-stifts)

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. För optimal prestanda bör sändaren och mottagaren 
vara inom synhåll från varandra.

Ström

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.35

Utspänning 5 DC

Utström 1 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 5

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 3.5 in [90.0 mm]



Produktbredd 2.2 in [56.0 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.6 cm]

Produktvikt 2.5 oz [72.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.5 in [21.5 cm]

Package Width 5.9 in [15.0 cm]

Package Height 2.2 in [55.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 22.9 oz [650.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Trådlös sändare

1 - Trådlös mottagare

2 - universella strömadaptrar (NA, EU, UK)

2 - USB-strömkablar

2 - vertikala stativ

2 - självhäftande monteringsremsor

1 - snabbstartsguide

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


