
4-poorts HDMI-splitter en signaalversterker

Productcode: ST124HDMI2

Met de ST124HDMI2 4-poorts high-speed HDMI® videosplitter met audio kunt u één HDMI-bron delen 
met tot 4 voor HDMI of DVI-D geschikte schermen/ontvangers, zonder de beeld- of geluidskwaliteit te 
hoeven opofferen. Montagesteunen worden meegeleverd voor een nette, probleemloze installatie.

Deze HDMI-splitter ondersteunt de volle HD-videoresoluties tot 1080p en u kunt er uw 
HDMI-schermen 15,2 m vandaan plaatsen. Deze veelzijdige HDMI-splitter beschikt over 3,5mm in- en 
uitgangen voor audio en biedt u de mogelijkheid om het bijbehorende audiosignaal mee te zenden via 
de HDMI-kabel of een afzonderlijk 3,5mm stereo-audiokanaal.

De ST124HDMI2 video-splitter is de perfecte aanvulling op vrijwel elke videotoepassing van hoge 
kwaliteit via HDMI-apparaten. Het is eenvoudig te installeren en levert perfecte digitale video zonder 
vervorming.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

Toepassingen

• Sluit projectoren, monitoren, plasmaschermen, reclamezuilen en videowanden aan via HDMI

• Ideaal voor vergaderzalen en beurzen



• Perfect voor klaslokalen en zakelijke multimediapresentaties

• Zeer geschikt voor narrowcasting-toepassingen voor het weergeven van video-advertenties met 
audio in de detalhandel

• Financiële toepassingen, zoals aandelenkoersen of de promotie van nieuwe producten/diensten

• Weergave van informatie in wachtkamers of voor patiënten in de gezondheidszorg

Eigenschappen

• Verdeelt een enkele HDMI-bron naar 4 HDMI-apparaten zonder signaalverlies

• Ondersteunt een breed scala aan pc- en HDTV-resoluties van VGA tot WUXGA en 480p tot 1080p

• Audiosignaal kan worden doorgegeven via HDMI of aparte 3,5mm audio-uitgangen

• Montagesteunen meegeleverd

• Voldoet aan high-speed HDMI

• Geeft DVI-videosignalen door (DVI-naar-HDMI-adapter/kabel vereist - niet inbegrepen)

• 3 keer in serie op elkaar aan te sluiten

• Ondersteunt HDCP en EDID

• LED-indicatoren voor voeding / activiteit voor elke poort

• Snel en gemakkelijk te installeren

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang HDMI

Poorten 4

AV-uitgang HDMI

Bekabeling HDMI

Audio Ja

Industriestandaarden High-Speed HDMI®, HDCP, EDID



Op elkaar aansluitbaar Ja

Prestaties

Maximale kabellengte 50.0 ft [15.2 m]

Maximale digitale 
resoluties

HDTV 1080p / PC 1920x1200

Ondersteunde 
resoluties

1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 
1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Connector(en)

Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - HDMI (19-polig)

Connector B 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

4 - HDMI (19-polig)

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power (groen) / Ingangssignaal (blauw)

4 - Groene indicator poortsignaal

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 12V DC

Ingangsstroom 0.8A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 1.5A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 18

Gebruiksomgeving



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%

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 8.7 in [22 cm]

Breedte product 5.3 in [13.5 cm]

Hoogte product 1.7 in [4.4 cm]

Gewicht product 34.1 oz [966 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.4 in [21.4 cm]

Package Width 16.2 in [41.1 cm]

Package Height 3.5 in [90 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.3 lb [2.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - HDMI-splitter

1 - montagematerialen en schroevenset

1 - universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)

1 - Handleiding

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


