HDMI draadloze video-extenderset met mobiele zender voor Ultrabooks en Laptops –
15 m
Productcode: ST121WHDST

Met de ST121WHDST HDMI draadloze extenderset kunt u een HDMI audio-/videosignaal draadloos
verlengen tot 15 m met behulp van WHDI-technologie - een complete end-to-end-oplossing die
bestaat uit zowel de HDMI draadloze zender als ontvanger.
De HDMI-extender ondersteunt digitale audio en videoresoluties tot 1080p en biedt draadloze
video-uitbreiding zonder HDMI-kwaliteitsverlies.
De draadloze extender is voorzien van een kleine sleutel-achtige zender met USB-voeding en biedt
maximale mobiliteit en kan gemakkelijk worden gebruikt voor het omschakelen van het ene
Ultrabook™ of laptop naar het andere, zodat de bron tijdens het gebruik kan worden verplaatst.
De ST121WHDST wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange
technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Sluit een laptop direct aan op een scherm of projector in een vergaderruimte zonder videokabels te
hoeven installeren en schakel gemakkelijk van de ene laptop-videobron naar de andere
• Verleng uw scherm veilig in een industriële omgeving zonder kabels
• Kies een optimale locatie voor uw demonstratie op beurzen en in conferentiezalen

Eigenschappen
• Kleine sleutelvormige mobiele zender met USB-voeding
• 15 m draadloze video-uitbreiding
• Inclusief zender en ontvanger
• Geen software of drivers nodig
• Ondersteunt een videoresolutie tot 1080p

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Poorten

1

Bekabeling

Draadloos

Audio

Ja

Op elkaar aansluitbaar

Nee

Max. afstand

15 m / 50 ft

Maximale digitale
resoluties

1920x1080

Ondersteunde
resoluties

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

Frequentie

5.1-5.9GHz

Connectoren lokale
eenheid

HDMI (19-polig)

Prestaties

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

Connector(en)

USB Mini-B (5-polig)
Aansluitingen externe
eenheid
Speciale

HDMI (19-polig)

opmerkingen /
vereisten
Notitie

De maximumafstand tussen de zender en ontvanger is
15 meter. Als het draadloze signaal door wanden of
anderszins wordt geblokkeerd, zal de signaalkwaliteit en
maximumafstand waarschijnlijk minder zijn.
The Micro USB port on the transmitter unit provides
power
The USB port on the receiver unit is for firmware
updates only

Indicatoren
LED-indicatoren

Statusindicator draadloze netwerk
Indicator videostatus

Voeding
Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

115 ~ 230

Ingangsstroom

0.3 A

Uitgangsspanning

5 DC

Uitgangsstroom

1A

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

M

Vermogensopname

5

Bedrijfstemperatuur

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Vochtigheid

0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Lengte product

5.8 in [14.8 cm]

Breedte product

3.8 in [97 mm]

Hoogte product

0.7 in [18 mm]

Gewicht product

15.5 oz [440 g]

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

6.1 in [15.5 cm]

Package Height

2.2 in [55 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

24.4 oz [690 g]

Meegeleverd

Draadloze HDMI-zender

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

Draadloze HDMI-ontvanger
Afstandsbediening
USB-kabel (vermogen voor zender)
universele voedingsadapter (VS / EU / VK / AU)
Standaard (voor ontvanger)
rechtshoekige HDMI-adapter (voor zender)
Handleiding

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

