
2-poort Hoge Resolutie 350 MHz VGA Video Splitter / Signaalversterker

Productcode: ST122PROEU

De ST122PROEU 2-poort Hoge Resolutie VGA Video Splitter verdeelt een VGA-videosignaal over 2 
monitoren of projectoren tegelijk – een professionele oplossing die perfect is voor presentaties, 
klaslokalen, vakbeurzen of winkels, waar video van hoge kwaliteit op meerdere monitoren tegelijk 
nodig is.

Deze VGA-splitter met hoge resolutie ondersteunt monitoren met een videobandbreedte tot 350MHz 
en schermresoluties tot 2048 x 1536 bij 80 Hz. Voor nog meer veelzijdigheid is de VGA-splitter 
voorzien van een geïntegreerde signaalversterker die het mogelijk maakt het videosignaal tot op 65 
meter te verlengen, zodat u afhankelijk van de toepassing uw beeldschermen op de meest gunstige 
plek kunt plaatsen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com., Mannelijke 
naar vrouwelijke VGA-verlengkabel vereist (MXT101HQ)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

Toepassingen

• Vertoon pakkende multimediapresentaties in collegezalen en klaslokalen

• Toon aankomst- en vertrektijden of waarschuwingen op luchthavens en in bus- of treinstations



• Zorg voor een opvallende visuele weergave op vakbeurzen en in auditoria

• Te gebruiken in winkels voor productpromotie om uw advertenties beter zichtbaar te maken

• 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

• Maakt de gelijktijdige weergave mogelijk van 1 VGA-videosignaal op 2 verschillende monitoren

• Ondersteuning voor resoluties tot 2048 x 1536 bij 80 Hz

• Hoge videobandbreedte (350 MHz)

• Op elkaar aan te sluiten voor een vrijwel onbeperkte uitbreiding

• Maximale VGA-kabellengte van 65m

• Maakt gebruik van standaard monitor-verlengkabels (zie Accessoires)

• Ingebouwde signaalversterker versterkt het signaal en maakt eem kabellengte van maximaal 65 m 
mogelijk

• Compatibel met DDC

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 2

Audio Nee

Certificaties FCC Part 15 Class A, CE Mark

Industriestandaarden DDC-compatibel - alle andere monitoren dienen de 
hoogste videoresolutie te ondersteunen van de op 
video-uitgang 1 aangesloten DCC-monitor

Prestaties

Maximale kabellengte 213.2 ft [65 m]

Maximale analoge 
resoluties

2048x1536 @ 80Hz

Bandbreedte (-3db): 350 MHz



Algemene specificaties Mannelijke naar vrouwelijke VGA-verlengkabel vereist 
(MXT101HQ)

MTBF 1,588,136 Hours

Connector(en)

Type connector(en) 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

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

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.4A

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 2A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype N

Vermogensopname 10

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Vochtigheid 0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Lengte product 7.2 in [18.2 cm]

Breedte product 3.1 in [80.0 mm]

Hoogte product 0.8 in [2.1 cm]

Gewicht product 33.9 oz [960.0 g]

Verpakkingsinform



atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 9.4 in [23.8 cm]

Package Width 7.2 in [18.4 cm]

Package Height 3.5 in [89.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.5 lb [1.2 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2-poort videosplitter

4 - Rubberen voetjes

1 - Voedingsadapter

1 - Handleiding

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


