
HDMI-splitter och signalförstärkare med 2 portar

Produkt ID: ST122HDMI2

ST122HDMI2 höghastighets-HDMI®-delaren med 2 portar och signalförstärkare låter dig dela en enda 
HDMI-signal med audio mellan två HDMI- eller DVI-kapabla (med HDMI-till-DVI-adapter - se Tillbehör) 
skärmar samtidigt.

HDMI-delaren stöder full HD-upplösning på 1080p och kan användas som en distributionsförstärkare 
som låter dig placera HDMI-kapabla skärmar upp till 15 m bort från delaren och så har den 3,5 mm 
audioanslutningar som låter dig skicka tillhörande ljudsignaler genom HDMI-kabeln eller genom en 
separat kanal.

HDMI-delaren är enkel att installera och använda och behöver ingen konfiguration eller drivrutin vid 
plug-and-play-installationen som kan användas med HDMI-enheter som t.ex. blue-ray-spelare eller 
stationära/bärbara datorer.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning

• Anslut HDMI®-kapabla projektorer, skärmar, plasmaskärmar, kommersiella affischtavlor och 
väggskyltar



• Idealisk för företagets konferensrum och uppvisningar

• Bra till digitala skyltar som visar videoannonser med audio i butiker

• Perfekt för klassrum och företagspresentationer med multimedia

• Visa information i väntrum eller för patienter inom sjukvården

• Finansiella tillämpningar, inklusive börsinformation eller reklam för nya produkter/tjänster

Funktioner

• Delar upp en HDMI-signal till två skärmar utan förlust av signalkvalitet

• Stöder upplösningar på upp till 1080p (920x1200)

• Stöder HDMI-audio eller separat 3,5 mm stereoaudioanslutning

• Tåligt stålhölje

• Kan överlappas upp till 3 nivåer

• Kompatibelt med höghastighets-HDMI®, HDCP och EDID

• LED-indikatorer för övervakning av signalaktivitet

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

AV-ingång HDMI

Portar 2

AV-utgång HDMI

Audio Ja

Prestanda

Maximal kabellängd 49.2 ft [15 m]

Maximal digital 
upplösning

HDTV 1080p

PC Resolution 1920x1200

Stöd för widescreen Ja



Kontakt(er)

Connector A 1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - HDMI (19-stifts)

Connector B 2 - 3.5 mm minijack (3-polig)

2 - HDMI (19-stifts)

Indikatorer

LED-indikatorer 3 - Port ström/ingång - Grön indikerar anslutning, Blå 
indikerar aktivitet

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.6A

Utspänning 12V DC

Utström 1.5A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 13

Miljö

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

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

Luftfuktighet 0~80 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 7.1 in [18.0 cm]

Produktbredd 3.1 in [80.0 mm]



Produkthöjd 0.8 in [2.0 cm]

Produktvikt 13.4 oz [380.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 3.8 in [97.0 mm]

Package Width 8.7 in [22.1 cm]

Package Height 3.9 in [98.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 25.3 oz [716.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI-delare

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

1 - Instruktionsbok

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


