
2-poort DVI Video Splitter met Audio

Productcode: ST122DVIA

Met de DVI-splitter ST122DVIA kunt u een DVI-video- en audiosignaal verdelen over twee 
beeldschermen. Het fungeert tevens als een signaalversterker zodat u uw DVI-monitoren tot op 10 m 
afstand van uw computer of DVI-signaalbron kunt plaatsen.

De DVI-splitter ondersteunt high-definition resoluties tot 1080p (HDTV) / 1920x1200 (PC) en is een 
eenvoudige en handige DVI-video-oplossing voor vrijwel elke toepassing of gebruiksomgeving 
(onderwijs, gezondheidszorg, professionele multimedia, controlecentra, detailhandel).

De DVI-videosplitter/signaalversterker is eenvoudig te installeren en levert perfecte digitale video 
zodat u het meeste haalt uit uw DVI-monitoren, projectoren of plasmaschermen.

De DVI-splitter is ontworpen voor betrouwbare prestaties en wordt geleverd met 2-jaar garantie en 
GRATIS levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

Toepassingen

• Sluit DVI-projectoren, monitoren en videowalls aan voor narrowcasting-toepassingen en lever 
multimedia-informatie aan uw doelpubliek.

• Ideaal voor gebruik op beurzen, in de detailhandel en de gezondheidszorg, op bus- en treinstations, 



in het onderwijs en in gebedshuizen.

Eigenschappen

• Ondersteunt resoluties tot 1920 x 1200 pixels bij 60 Hz

• Splitst zowel video als 3,5 mm analoge stereo-audio

• Compatibel met DVI en HDCP voor een gemakkelijke distributie van HD-video

• Nauwkeurige en betrouwbare weergave van digitale video zonder verzwakking of vervorming van 
het signaal

• Snelle en eenvoudige installatie voor een verbinding in enkele minuten

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang DVI

Poorten 2

AV-uitgang DVI

Bekabeling DVI

Industriestandaarden DVI 1.0, en HDCP 1.1

Prestaties

Max. afstand 10 m / 33 ft

Maximale digitale 
resoluties

1920x1200 @ 60Hz

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Connector(en)

Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - DVI-I (29-polig)

Connector B 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

2 - DVI-I (29-polig)



Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Groen - power/verbinding

2 - Green - verbinding

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsstroom 0.6A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 1.5A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 18W

Gebruiksomgeving

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

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium

Lengte product 7.1 in [18.1 cm]

Breedte product 3.4 in [85.2 mm]

Hoogte product 0.8 in [2.0 cm]

Gewicht product 14.2 oz [401.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22.1 cm]



Package Width 4.0 in [10.2 cm]

Package Height 3.9 in [98.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

25.8 oz [732.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - DVI Splitter

4 - Rubberen voetjes

1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)

1 - Handleiding

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


