2-poorts VGA video splitter - USB gevoed
Productcode: ST122LE

Met deze 2-poort VGA Video Splitter kunt u vanaf een computer op twee monitoren tegelijk VGA-video
weergeven.
De ST122LE VGA-splitter is ideaal voor gebruik in klaslokalen, beurzen of waar dan ook video van
hoge kwaliteit op meerdere monitoren nodig is, en ondersteunt schermen tot 300 MHz bandbreedte en
resoluties tot 2048x1536. Om de plaatsing van uw VGA-beeldschermen te vereenvoudigen is de
splitter bovendien voorzien van een ingebouwde signaalversterker die het mogelijk maakt
VGA-monitoren tot op 200 m afstand van uw systeem te plaatsen.
De ST122LE VGA-splitter ondersteunt eenvoudige plug-and-play installatie en u krijgt 2-jaar garantie
en GRATIS levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Te gebruiken in winkels voor productpromotie om uw advertenties beter zichtbaar te maken
• Toon aankomst- en vertrektijden of waarschuwingen op luchthavens en in bus- of treinstations
• Vertoon pakkende multimediapresentaties in collegezalen en klaslokalen
• Breng uw boodschap over via meerdere schermen op beurzen of bij informatiebalies
• Snelle en gemakkelijke oplossing om een videosignaal op te splitsen in een gehoorzaal of gebedshuis

Eigenschappen
• Ondersteuning voor resoluties tot 2048 x 1536 bij 60 Hz
• Gevoed via USB
• Onze meest compacte VGA-splitter
• 300 MHz videobandbreedte
• Geïntegreerde signaalversterker vergroot uw verbindingsbereik tot 60 meter
• Ondersteunt DDC, DDC2, DDC2B (voor videouitgang 1)

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Poorten

2

Industriestandaarden

DDC, DDC2, DDC2B, op video-uitgang 1

Maximale kabellengte

199.9 ft [61.0 m]

Maximale analoge
resoluties

2048x1536

Bandbreedte

300MHz

MTBF

40,000 Hours

Connector A

VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Connector B

VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Inclusief
voedingsadapter

Gevoed via USB

Uitgangsspanning

5 DC

Uitgangsstroom

0.5A

Polariteit pin midden

Positief

Prestaties

Connector(en)

Voeding

Stekkertype

M

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%

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Lengte product

15.7 in [40.0 cm]

Breedte product

1.8 in [46.0 mm]

Hoogte product

0.9 in [22.0 mm]

Gewicht product

3.5 oz [100.0 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]

Verzendgewicht
(verpakt)

8.3 oz [235.0 g]

Meegeleverd

Video Splitter

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

USB-naar-DC-voedingsadapter
Handleiding

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

