Automatisk VGA-switch med 2 portar
Produkt ID: ST122VGAU

ST122VGAU VGA auto-switchen låter dig dela en skärm mellan två datorer och prioritera
VGA-signaler. VGA-switchen har en primär och sekundär VGA-ingångsport och sänder automatiskt ut
signalen från den primära ingången. När signalen från den primära ingången bryts byter switchen
automatiskt till videosignalen från den sekundära VGA-ingångsporten.
Den mångsidiga VGA auto-switchen ger maximal kontroll samt manuell kontroll över anslutna signaler
med lättanvända knappar på frontpanelen som låter dig växla mellan videokällor.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Idealisk för användning med en bärbar dator eller projektor i styrelserummet vid möten och
presentationer, säkerhetskopiering av kontrollsystem och A/V-växling i hemmet
• Perfekt för digitala skyltar i butiker som kräver att fler än en mediaspelare eller dator är ansluten
• Perfekt för anslutning/växling av multipla källor i testanläggningar, datacenter, supportavdelningar
och videosändningsstationer

Funktioner
• Väljer automatiskt den prioriterade videosignalen för visning
• Stöder upplösningar på upp till 1920x1440

• Lättanvända knappar på frontpanelen
• Enkel installation - kom igång på minuter
• Videobandbredd 250 MHz
• Tåligt stålhölje
• Stöder DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB på port 1

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

AV-ingång

VGA

Portar

2

AV-utgång

VGA

Audio

Nej

Industristandarder

DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB (DDC-stöd endast
på Port 1)

Stöd för widescreen

Ja

Bandbredd

250 MHz

Medeltid mellan fel
(MTBF)

80 000 timmar

Connector A

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

Connector B

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

Obs.

Port 1 har högre prioritet än port 2 när båda signalerna är
igång

Power Source

AC-adapter medföljer

Prestanda

Kontakt(er)

Särskilda
anmärkningar/
krav

Ström

Utspänning

9V DC

Utström

0.3A

Polaritet på mittpol

Positiv

Strömförbrukning

2.7

Färg

Svart

Kabinettyp

Stål

Produktlängd

5.1 in [13.0 cm]

Produktbredd

2.2 in [56.0 mm]

Produkthöjd

7.7 in [19.5 cm]

Produktvikt

14.8 oz [419.0 g]

Package Length

6.1 in [15.6 cm]

Package Width

7.2 in [18.2 cm]

Package Height

3.4 in [87.0 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

25.8 oz [732.0 g]

Ingår i paketet

2 portars VGA auto-switch

Utseende

Förpackning

Vad det är i
lådan

Universell strömadapter (US/UK/EU/AUS)
Instruktionsbok

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

