
VGA-videoförlängare över Cat 5 med audio

Produkt ID: ST122UTPAEU

ST122UTPAEU VGA-videoförlängaren över Cat 5 med audio tillåter upp till 4 (2 lokala och 2 fjärr) 
skärmar att ansluta till en enda dator. Videosignalen och motsvarande audio sänds till fjärrenheten 
över 4 pars standard-UTP-kabel i kategori 5 eller bättre (Cat 5 rekommenderas) och stöder förlängda 
videoavstånd på upp till 150 m.

En lokal sändare och en fjärrmottagare medföljer VGA video- och audioförlängaren och ger en lösning 
som fungerar direkt och som är perfekt för punkt-till-punkt-lösningar för digitala skyltar som kräver 
audio. För att förenkla installationen medföljer även ett monteringsfäste till ST122UTPAEU-mottagaren 
för installation på väggar, skrivbord eller i skåp.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning

• Placera skärmen i ett lämpligt uppvisningsområde medan utrustningen placeras någon annanstans i 
en ren och säker miljö

• Idealiskt för digitala skyltar i finans-, utbildnings och affärssektorn

• Förläng din skärm över industriområden med tuff miljö



• Perfekt för videokonferenser i styrelserum och kontorsmiljöer

• Optimera placering av demostationer vid uppvisningar och i hörsalar

Funktioner

• Förlänger VGA och analog audio upp till 150 m

• Stöder upplösning på 1440x900 vid 50 m

• Stöder upplösning på 1024x768 vid 150 m

• Består av 1 basenhet för den lokala skärmen och 1 fjärrenhet för fjärrskärmen (upp till 2 skärmar 
kan ansluta vid varje läge)

• Ren hårdvarudesign, ingen mjukvara eller drivrutin behövs

• Använder rak, partvinnad, standardnätverkspatchkabel i kategori 5 för ekonomisk och pålitlig 
dataöverföring

• Monteringsfästen ingår

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 2

Kablage Cat 5e UTP eller bättre

Kedjekoppling Nej

Prestanda

Maximal kabellängd 6001.6 in [152440 mm]

Maximalt avstånd 150 m / 500 ft

Maximal analog 
upplösning

Distance / Resolution 

100ft (30m) / 1440x900 

250ft (76m) / 1280x1024 

500ft (152m) / 1024x768

Stöd för widescreen Ja



Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 3 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - RJ-45

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

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

Fjärrenhetskontakter 2 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - RJ-45

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

Ström

Power Source 2 AC-adaptrar medföljer

Polaritet på mittpol Positiv

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 0.0 in [0.0 mm]

Produktbredd 0.0 in [0.0 mm]

Produkthöjd 0.0 in [0.0 mm]

Produktvikt 6.4 oz [181.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 9.5 in [24.2 cm]

Package Width 3.6 in [92.0 mm]

Package Height 7.4 in [18.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.7 lb [1.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Lokal enhet (sändare)



1 - Fjärrenhet (mottagare)

1 - Monteringsfäste för mottagare (med skruvar)

2 - Set gummifötter

2 - Strömadaptrar

1 - Instruktionsbok

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


