2-poort HDMI Video Splitter met Audio - Gevoed via USB
Productcode: ST122HDMILE

Met de ST122HDMILE 2-poort HDMI Video Splitter met Audio kunt u een enkele HD-video/audiobron
opspliten naar twee HDMI- of DVI-schermen (DVI via HDMI-naar-DVI-adapter). De HDMI-splitter
wordt gevoed via USB, ideaal voor gebruik met desktopcomputers en laptops voorzien van een
HDMI-uitgang. De via USB gevoede high-speed HDMI-splitter voldoet aan HDCP 1.1 en levert een
uitstekende audiokwaliteit en perfecte digitale video met resoluties tot 1080p. Om grotere afstanden
te overbruggen functioneert de HDMI-splitter ook als HDMI-signaalversterker, zodat u
HDMI-monitoren tot op 15m afstand van de HDMI-bron kunt plaatsen – een perfecte oplossing om
daar waar nodig een computer met HDMI te kunnen aansluiten op monitoren, projectoren of
plasmaschermen. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Sluit meerdere projectoren, LCD- en plasmaschermen via HDMI aan op een enkele pc-bron
• Ideaal voor in het onderwijs, waar leerkrachten hun computerscherm op meerdere beeldschermen
kunnen weergeven voor een beter zicht
• Perfect voor vergaderruimtes met meerdere schermen of projectoren
• Maak bij uw beurspresentatie gebruik van meerdere beeldschermen
• Voor gebruik in de detailhandel voor reclame of opleiding

Eigenschappen
• Splitst een HDMI-bron op naar 2 uitgangen zonder signaalverlies
• Geïntegreerde signaalversterker – plaats schermen tot op 15m afstand
• Ondersteunt een breed scala aan HDTV-resoluties, van 480p tot 1080p
• Gevoed via USB – geen stopcontact of externe voedingsadapter nodig
• Voldoet aan High-Speed HDMI en HDCP 1.1
• Compacte uitvoering

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Poorten

2

AV-ingang

HDMI

AV-uitgang

HDMI

Industriestandaarden

High Speed HDMI®, HDCP

Op elkaar aansluitbaar

Ja

Maximale kabellengte

49.2 ft [15 m]

Ondersteunde
resoluties

480p, 480i, 720p, 1080i, 1080p

Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

Connector A

HDMI (19-polig)

Prestaties

1600x1200(UXGA)

Connector(en)

USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B
Speciale

HDMI (19-polig)

opmerkingen /
vereisten
Systeem- en
kabelvereisten

Een HDMI-bron (pc / laptop) met een USB-poort voor
het voeden van ST122LE.

LED-indicatoren

Power

Inclusief
voedingsadapter

Gevoed via USB

Ingangsspanning

5 DC

Ingangsstroom

500mA

Bedrijfstemperatuur

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Vochtigheid

0% - 95% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Kabellengte

11.0 in [28 cm]

Lengte product

3.0 in [75.0 mm]

Breedte product

2.0 in [50.0 mm]

Hoogte product

1.0 in [25.0 mm]

Gewicht product

2.7 oz [76.0 g]

Package Length

8.3 in [21.0 cm]

Package Width

5.7 in [14.5 cm]

Package Height

1.6 in [40.0 mm]

Indicatoren

Voeding

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Verzendgewicht
(verpakt)

7.7 oz [219.0 g]

Meegeleverd

HDMI-splitter

Wat wordt er
meegeleverd

60cm USB-voedingskabel
Handleiding

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

