
4K HDMI-video-splitter med 2 portar – 1x2 HDMI-splitter med hölje i solitt aluminium – 
4K @ 30 Hz

Produkt ID: ST122HD4K

ST122HD4K 4K HDMI-splittern med 2 portar låter dig dela två HDMI-skärmar eller -projektorer med 
en HDMI-kapabel audio/video-enhet, som till exempel en dator, Blu-Ray-spelare eller digitalbox.

HDMI-splittern har stöd för Ultra HD (4K) och garanterar enastående bildkvalitet, fyra gånger högre 
upplösning än HD i 1080p vid 30 Hz. 4K-splittern är även bakåtkompatibel med tidigare 
HDMI-revisioner med stöd för enheter med videoupplösning i 1080p/720p. Även om du inte behöver 
4K-video idag garanterar ST122HD4K att du är redo att ta dig an morgondagens skärmteknik.

Spara tid när du installerar splittern med EDID-emulering som ser till att alla dina inbyggda 
inställningar som till exempel upplösning och uppdateringsfrekvens överförs mellan videokälla och 
skärmar. EDID-emulering maximerar kompatibilitet med din 4K-skärm för en bekväm 
plug-and-play-installation.

HDMI-splitterns hölje är tillverkat i solitt aluminium och är tillräckligt tungt för att inte enheten ska 
glida runt när du flyttar på HDMI-kablarna. Dessutom ger den lilla storleken sömlös integration i alla 
sammanhang med digitala skyltar.

ST122HD4K täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



Användning

• Visa en 4K HDMI-signal på två olika HDMI-skärmar

• Använd för att visa upp 4K-skärmar genom att sända samma videokälla på flera skärmar

• Visa företagsinformation eller reklam på flera skärmar i köpcentrum

• Använd för att visa börsinformation eller kampanjinformation i finansinstitut

• Visa samma information på flera skärmar i väntrum inom sjukvården

Funktioner

• Stöder Ultra HD-videoupplösningar på upp till 4K @ 30 Hz

• Stöd för 7,1 surroundljud

• 2x HDMI-uttag

• Hölje i solitt aluminium

• Liten storlek

• EDID-emulering

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

AV-ingång HDMI

Portar 2

AV-utgång HDMI

Audio Ja

Industristandarder HDMI 1.4

Prestanda

Maximal digital 
upplösning

4K @ 30 Hz

Stödda upplösningar 3840x2160 (4K)

2560x1600



1920x1200

1920x1080 (1080p)

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 2 - Aktiv port-LED

1 - Ström-LED

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.35 A

Utspänning 5 DC

Utström 2 A

Kontakttyp H

Strömförbrukning 10

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 3.9 in [10 cm]

Produktbredd 2.4 in [60 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.4 cm]

Produktvikt 6.4 oz [180 g]



Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.5 in [21.6 cm]

Package Width 5.8 in [14.8 cm]

Package Height 2.1 in [53 mm]

Fraktvikt (förpackning) 15.2 oz [430 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI-splitter med 2 portar

1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ)

1 - Instruktionsbok

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


