
Trådlöst HDMI-videoförlängningspaket med bärbar sändare för Ultrabook-datorer och 
bärbara datorer – 15 m

Produkt ID: ST121WHDST

Det ST121WHDST trådlösa HDMI-förlängningspaketet gör det möjligt att förlänga en HDMI 
audio/video-signal trådlöst upp till 15 m med WHDI-teknik – en komplett ände-till-ände-lösning som 
innehåller både den trådlösa HDMI-sändaren och -mottagaren.

HDMI-förlängaren har stöd för digital audio och videoupplösningar på upp till 1080p och ger trådlös 
videoförlängning utan minskad HDMI-kvalitet.

Den trådlösa förlängaren har en sändare med USB-ström i nyckel-stil, är maximalt bärbar och kan 
enkelt bytas från en Ultrabook™-dator eller bärbar dator till en annan så att källan kan förflyttas vid 
användning.

ST121WHDST täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Anslut en bärbar dator direkt till en skärm eller projektor i styrelserummet utan att installera 
videokablar och växla enkelt mellan en videokälla till en annan

• Förläng skärmen säkert över industrimiljöer utan kablar



• Optimera placering av demostationer vid uppvisningar och i hörsalar

Funktioner

• Bärbar sändare med liten nyckel-design och USB-ström

• 15 m trådlös videoförlängning

• Sändare och mottagare medföljer

• Varken programvara eller drivrutiner behövs

• Stöder videoupplösning på upp till 1080p

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 1

Kablage Trådlöst Ethernet

Audio Ja

Kedjekoppling Nej

Prestanda

Maximalt avstånd 15 m / 50 ft

Maximal digital 
upplösning

1920x1080

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

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

Frekvens 5.1-5.9GHz

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts)

1 - USB Mini-B (5-stifts)

Fjärrenhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts)



Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Det maximala avståndet mellan sändaren och 
mottagaren är 15 meter.  Om den trådlösa signalen 
stoppas av väggar eller andra hinder är det troligt att 
signalkvaliteten och maxavståndet minskar.

Micro USB-porten på sändaren är strömförsörjande

USB-porten på mottagaren är endast för uppdatering av 
inbyggd programvara

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Trådlös indikator för nätverksstatus

2 - Indikator för videostatus

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 115 ~ 230

Inström 0.3 A

Utspänning 5 DC

Utström 1A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 5

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Förvaringstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Luftfuktighet 0 %~80 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 5.8 in [14.8 cm]



Produktbredd 3.8 in [97 mm]

Produkthöjd 0.7 in [1.8 cm]

Produktvikt 15.5 oz [440 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 6.1 in [15.5 cm]

Package Height 2.2 in [55 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.5 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Trådlös HDMI-sändare

1 - Trådlös HDMI-mottagare

1 - Fjärrkontroll

1 - USB-kabel (sändare ström)

1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

1 - stativ (för mottagare)

1 - högervinklad HDMI-adapter (för sändare)

1 - Instruktionsbok

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


