
2-poorts VGA-autoswitchbox met prioriteitsomschakeling en EDID kopiëren

Productcode: ST122VGA

Met de ST122VGA 2-poorts VGA autoswitcher kunt u een scherm met twee computers delen en 
automatisch naar het actieve bronapparaat schakelen met de configureerbare prioriteitsomschakeling. 
Als de poort die u als de primaire input hebt geselecteerd, wordt uitgeschakeld, schakelt het apparaat 
automatisch over naar de tweede input.

Voor maximale regeling en veelzijdigheid biedt de ST122VGA ook een handmatige 
omschakelmogelijkheid met een gebruiksvriendelijke knop waarmee u tussen de videobronnen heen 
en weer kunt schakelen.

Voor een gemakkelijke instelling kan de switcher worden gevoed met behulp van de meegeleverde 
voedingsadapter of de USB-voedingskabel, biedt geïntegreerde EDID-emulatie voor maximale 
compatibiliteit met uw scherm of projector en ondersteunt resoluties tot 1920x1200/1080p.

Bij de ST122VGA worden montagemiddelen geleverd voor een nette en professionele installatie en de 
switcher wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

Toepassingen

• Deel een laptopcomputer met een scherm in vergaderruimtes of tijdens vakbeurzen, met 



automatische omschakeling die garandeert dat er een actief signaal op het scherm wordt weergeven, 
zelfs als de laptop wordt losgekoppeld

• Maak verbinding met en schakel tussen meerdere bronnen in testruimtes, datacenters, helpdesks en 
video-uitzendgebouwen

• Sluit twee mediaspelers of pc's aan op uw digitale reclamescherm, voor nog veelzijdiger 
berichtopties

Eigenschappen

• Prioriteitsomschakeling

• Automatische of handmatige poortselectie

• EDID-emulatie

• Inclusief montagematerialen

• USB-voedingskabel

• Ondersteunt resoluties tot 1920x1200/1080p

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang VGA

Poorten 2

AV-uitgang VGA

Audio Nee

Industriestandaarden EDID

Prestaties

Maximale analoge 
resoluties

WUXGA (1920 x 1200)QWXGA (2048 x 1152)

Ondersteunde 
resoluties

1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1366 x 768, 
1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 
1920 x 1080, 1920 x 1200, 1920 x 1440, 2048 x 1152

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja



Connector(en)

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

Connector B 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - P1 (poort 1 geselecteerd)

1 - P2 (poort 2 geselecteerd)

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.4A

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 2A

Polariteit pin midden Positief

Vermogensopname 10

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Vochtigheid 0% - 80 %

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium

Lengte product 2.9 in [7.4 cm]

Breedte product 2.3 in [5.9 cm]

Hoogte product 0.8 in [2.1 cm]

Gewicht product 6.0 oz [170.0 g]



Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 6.7 in [17.0 cm]

Package Height 2.6 in [6.6 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.0 lb [0.5 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2-poorts VGA switch

1 - USB-voedingskabel

1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)

1 - Handleiding

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


