VGA Video Verlenger via Cat5 met Audio en RGB Kalibratie
Productcode: ST122UTPAL

Met de ST122UTPAL VGA en Audio via Cat5 Video Verlenger (lange afstand) kunt u een
VGA-videosignaal met bijbehorende audio via Cat5-bekabeling (of beter) vanaf één PC verlengen naar
4 (2 lokale en 2 afgelegen) monitoren. De VGA-verlenger (met audio) is een complete oplossing met
zowel een zender als een ontvanger en beschikt over een unieke draaiknop om de op de ontvanger
aangesloten beeldschermen aan en uit te schakelen en het volume van de audio aan te passen. De
draaiknop kan ook worden gebruikt om uw signaal bij te stellen op RGB-kalibratie (Rood, Groen,
Blauw), intensiteit en helderheid. De zender kan video tot op afstanden van 300 m verlengen en biedt
een EDID-kopieerfunctie voor optimale resoluties en betere compatibiliteit met de beeldschermen, wat
het een veelzijdige oplossing maakt voor narrowcasting- en point-of-sale-toepassingen. Met 2-jaar
garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Perfect voor point-to-point installaties / toepassingen maar ook met geavanceerde
bedieningsmogelijkheden zoals het aan- en uitschakelen van de de beeldweergave en volumeregeling.
Bereik uw doelgroep waar en wanneer u maar wilt.
• Plaats de weergaveapparatuur op een passende locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en
veilige omgeving wordt geplaatst.

• De ST122UTPAL kan worden gebruikt in het bedrijfsleven, het onderwijs en de detailhandel

Eigenschappen
• Bestaat uit zender (lokaal) en ontvanger (op afstand)
• Verleng video over afstanden tot 300 meter
• Ondersteunt een resolutie van 1920x1080 bij maximale kabellengte
• EDID-kopieerfunctie voor een betere schermcompatibiliteit
• VGA-verlenger met hoge resolutie over lange afstand via Cat5
• RGB-kalibratie draaiknop voor geavanceerde opties en fijnafstemming

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Poorten

2

Bekabeling

Cat5 UTP of beter

Op elkaar aansluitbaar

Nee

Max. afstand

300 m / 950 ft

Ondersteunde
resoluties

1920x1080 @ 300m(950ft)

Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

Connectoren lokale
eenheid

2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

Prestaties

Connector(en)

1 - RJ-45
2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Aansluitingen externe
eenheid

2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - RJ-45
2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Indicatoren
LED-indicatoren

1 - Videostatus - zender
1 - Audiostatus - zender
2 - Videostatus - ontvanger
2 - Audiostatus - ontvanger
1 - Skew - ontvanger
1 - Gain - ontvanger
1 - EQ - ontvanger

Voeding
Voedingsbron

Inclusief 2 wisselstroomadapters

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Uitgangsspanning

12V DC

Uitgangsstroom

1.5A

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

M

Vermogensopname

18

Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid

0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Type behuizing

Aluminium

Lengte product

5.5 in [14 cm]

Breedte product

0.9 in [23 mm]

Hoogte product

0.9 in [2.3 cm]

Gewicht product

34.2 oz [970 g]

Package Length

11.8 in [30 cm]

Package Width

3.5 in [88 mm]

Package Height

9.8 in [25 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

4.0 lb [1.8 kg]

Meegeleverd

1 - Zender en ontvanger

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

2 - Sets montagebeugels
2 - Aardingsdraden
2 - Voedingsadapters
1 - Handleiding

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

