
HDMI-splitter med 2 portar - 60Hz

Produkt ID: ST122HD202

Denna 4K HDMI-splitter med 2 portar ansluter din HDMI-videokälla till två HDMI-skärmar samtidigt, 
utan att störa eller försämra videosignalen. Splittern har ett slitstarkt metallhölje som ger passiv 
kylning för tillförlitlig prestanda.

Denna HDMI-splitter har överföringsbandbredd på upp till 18 Gbit/s, är fullt kompatibel med HDMI 
2.0-utrustning och stöder UHD-upplösningar på upp till 4096 x 2160 (4K) vid 60Hz. För mjukare 
video- och färgövergångar har splittern chroma subsampling på 4:4:4 så att varje pixel får sin egna 
unika färg.

Splittern stöder även HDR-bildbehandling, vilket ger en bättre luminositet än vad vanlig digital 
bildbehandling ger.

2-vägs HDMI-splittern stöder HDCP 2.2 och är bakåtkompatibel med 4K 30 Hz och 1080p-skärmar. 
Detta säkerställer att den fungerar med nästan alla HDMI-källor, eller målenheter som t.ex. datorer, 
Blu-ray-spelare, bildskärmar, tv-apparater och projektorer. Perfekt för digital skyltning när 
utrustningen varierar i lokalen.

1x2 HDMI-splittern erbjuder enkel plug-and-play-installation för problemfri konfiguration. Splittern 
sparar även tid genom att automatiskt passera EDID mellan videokällan och skärmen som är ansluten 
till port 1, vilket ser till att inbyggda inställningar som upplösning och uppdateringsfrekvens 
konfigureras ordentligt.

ST122HD202 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

Användning

• Distribuera HDMI-video till flera bildskärmar i ett konferensrum för presentationer och möten

• Visa samma digitala skyltning på flera bildskärmar på olika platser i köpcentra, arenor eller 
sjukvårdsinrättningar.

• Dela samma bild till flera bildskärmar i butiker

Funktioner

• Enastående bildkvalitet med stöd för 4K 60 Hz och HDR

• Är bakåtkompatibel med i stort sett alla HDMI-enheter tack vare bred enhetskompatibilitet med stöd 
för HDCP 2.2.

• Problemfri installation med stöd för EDID-emulering och plug-and-play-funktion

• Chroma subsampling på 4:4:4 även vid 4K 60 Hz med bandbredd på upp till 18 Gbit/s

• Stöd för 7.1 surroundljud inklusive Dolby® True HD och DTS HD Master Audio

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

AV-ingång HDMI

Portar 2

AV-utgång HDMI

Audio Ja

Industristandarder HDMI 2.0

Prestanda

Video Revision HDMI 2.0

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

18 Gbps



Maximal kabellängd 16.4 ft [5 m]

Maximal digital 
upplösning

4096x2160 (4K) @ 60 Hz<br/> 2560x1600<br/> 
1920x1200<br/> 1920x1080 (1080p)<br/> 1280x720 
(720p)

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer 7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI (19-stifts)

Connector B 2 - HDMI (19-stifts)

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström-LED

1 - LED-lampa för ingång

2 - LED-lampor för utgång

Ström

Inspänning 5V DC

Inström 0.35

Utspänning 5 DC

Utström 1 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 5

Miljö

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

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

Luftfuktighet 20~90 % RH (icke-kondenserande)

Utseende



Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 8.4 in [21.4 cm]

Produktbredd 5.8 in [14.7 cm]

Produkthöjd 2.2 in [5.5 cm]

Produktvikt 13.9 oz [394 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 3.9 in [10 cm]

Package Width 2.2 in [55 mm]

Package Height 0.6 in [16 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.9 lb [0.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI-delare

1 - Universell strömadapter

1 - snabbstartsguide

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


