
Högupplöst 350 MHz video-splitter med 4 portar

Produkt ID: ST124PROEU

ST124PROEU 4 portars VGA-videodelare med hög upplösning - 350 MHz delar upp en VGA-videosignal 
på 4 skärmar eller projektorer samtidigt - en professionell lösning som är perfekt för presentationer, 
klassrum, uppvisningar och skyltfönster där högsta videokvalitet behövs på flera skärmar.

Denna VGA-delare med hög upplösning stöder skärmar med upp till 350 MHz videobandbredd och 
skärmupplösningar på upp till 2048x1536 vid 80 Hz. För utökad mångsidighet har VGA-delaren en 
integrerad booster-krets som låter videosignalen förlängas upp till 65 meter vilket ger dig möjligheten 
att placera dina skärmar på bästa sätt utifrån tillämpning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support., Hane till hona 
VGA-förlängningskabel krävs (MXT101HQ)

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning

• Skapa engagerande multimedia-presentationer för visning i föreläsningssalar och klassrum

• Visa tidtabeller och upplysningar på flygplatser, bussterminaler och tågstationer m.m.

• Skapa uppseendeväckande skyltar vid uppvisningar och i hörsalar



• Använd den för att marknadsföra produkter i handeln så att din reklam syns bättre.

• Få igenom ditt budskap via flera skärmar för mässor eller informationsbås/kiosker

• Snabb och enkel lösning för att dela en videosignal i ett auditorium eller plats för tillbedjan

Funktioner

• Tillåter 1 VGA-videokälla att samtidigt visas på 4 olika skärmar

• Stöder upplösningar på upp till 2048x1536 vid 80 Hz

• Hög videobandbredd (350 MHz)

• Nästan obegränsad kedjekoppling

• Maximal VGA-kabellängd på 65 m

• Använder standardförlängningskablar för skärmar (Se Tillbehör)

• DDC-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 4

Industristandarder DDC-kompatibel - alla andra skärmar måste stöda den 
högsta videoupplösningen från den DDC-skärm som är 
ansluten till Video Out 1

Prestanda

Maximal kabellängd 213.2 ft [65 m]

Maximal analog 
upplösning

2048x1536 @ 80Hz

Bandbredd (-3db) 350MHz

Allmänna 
specifikationer

Hane till hona VGA-förlängningskabel krävs (MXT101HQ)

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 4 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

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



Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.3 A

Utspänning 5 DC

Utström 1 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp N

Strömförbrukning 5

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Luftfuktighet 0~80 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 7.2 in [18.2 cm]

Produktbredd 3.3 in [8.5 cm]

Produkthöjd 0.8 in [2.0 cm]

Produktvikt 14.1 oz [400.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 9.4 in [24.0 cm]

Package Width 7.2 in [18.4 cm]

Package Height 3.6 in [9.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.5 lb [0.7 kg]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 4-port högupplöst Video-splitter

4 - Gummifötter

1 - Strömadapter

1 - Instruktionsbok

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


