
VGA-videosplitter med audio och 2 portar - USB-driven

Produkt ID: ST122LEA

ST122LEA VGA-videodelaren med audio och USB-strömsättning med två portar är vår mest kompakta 
VGA-delare, Med den kan en dator samtidigt visa VGA-video på två skärmar från en enda källa.

Stöd för upplösningar på upp till 2048x1536 och stereoljud gör den här enheten perfekt för klassrum, 
mässor eller andra miljöer där video av hög kvalitet visas på flera skärmar.

Denna VGA-delare hämtar ström från din dator eller mediaspelare med hjälp av en ledig USB-port 
istället för att använda en standardströmadapter vilket gör den lätt att installera där det inte finns 
några eluttag. Delaren har även en inbyggd boosterkrets som gör att du kan placera VGA-skärmar 
upp till 60,9 m bort från ditt system.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och GRATIS livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning

• Idealisk för små digitala identifieringsinstallationer med minimalt med utrymme eller eluttag – 
koppla bara in den i en USB-port

• Använd den för att marknadsföra produkter i handeln så att din reklam syns bättre.



• Visa resescheman och upplysningar på flygplatser, bussterminaler och tågstationer

• Skapa engagerande multimedia-presentationer för visning i föreläsningssalar och klassrum

• Få igenom ditt budskap via flera skärmar för mässor eller informationsbås/kiosker

• Snabb och enkel lösning för att dela en videosignal i ett auditorium eller plats för tillbedjan

Funktioner

• Kompakt, utrymmesbesparande design

• USB-nätsladd medföljer

• Fantastisk upplösning på upp till 2048 x 1536 60 Hz

• 300 MHz bandbredd för snabbrörlig video med hög bandbredd

• Stödjer stereoljud med hjälp av 3,5 mm ljuduttag

• Maximalt avstånd upp till 65 m

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

AV-ingång VGA

Portar 2

AV-utgång VGA

Kablage Cat 5 UTP eller bättre

Audio Ja

Industristandarder DDC, DDC2, DDC2B i videoutgångsport 1

Prestanda

Maximal kabellängd 213.2 ft [65 m]

Maximal analog 
upplösning

2048x1536

Stöd för widescreen Ja

Kontakt(er)



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

1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

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

2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Grön – ström

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Utspänning 5 DC

Utström 0.5A

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°C to 158°C)

Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°C to 185°C)

Luftfuktighet 0~95 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 2.7 in [6.8 cm]

Produktbredd 2.1 in [5.3 cm]

Produkthöjd 0.9 in [2.3 cm]

Produktvikt 3.9 oz [111.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 8.3 in [21.0 cm]

Package Height 1.9 in [4.7 cm]



Fraktvikt (förpackning) 8.7 oz [246.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Video splitter

1 - USB till DC-strömkabel

1 - Användarhandbok

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


