
4-poort VGA Video Verlenger via Cat5 (UTPE-serie)

Productcode: ST124UTPE

Met de ST124UTPE 4-poort VGA Video Extender via Cat5 kunt u tot 5 monitoren (1 lokaal en 4 op 
afstand) aansluiten op een enkele VGA-bron.Het videosignaal wordt doorgegeven naar de op afstand 
gelegen monitoren via standaard Cat5 en Cat6 UTP-kabel met RJ45-connectoren en ondersteunt 
afstanden tot 300 m.Bij elke monitor dient er een STUTPRXL-ontvanger (zie toebehoren) te worden 
gebruikt.  De ontvanger zet het signaal van de UTP-kabel weer om naar VGA-video voor de monitor.
Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.comNarrowcasting

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

Toepassingen

• Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in het onderwijs en de financiële en zakelijke sector

• Plaats de weergaveapparatuur op een passende locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en 
veilige omgeving wordt geplaatst

• Gebruik narrowcasting om de aandacht te trekken van uw publiek en lever actuele informatie zoals u 
wilt dat het wordt gezien en gehoord

Eigenschappen



• Hetzelfde beeld wordt tegelijkertijd weergegeven op 4 monitoren

• Monitor-ontvangers zijn los verkrijgbaar (zie STUTPRXL)

• Ondersteunt een maximale resolutie van 1920x1200

• Tot maximaal drie stuks op elkaar aan te sluiten

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 4

Bekabeling Cat5 UTP of beter

Audio Nee

Op elkaar aansluitbaar Ja

Prestaties

Max. afstand 300 m / 950 ft

Ondersteunde 
resoluties

1920x1200 @ 50m(150ft)

1600x1200 @ 100m(300ft)

1280x1024 @ 180m(550ft)

1024x768 @ 200m(620ft)

800x600 @ 300m(950ft)

Connector(en)

Connectoren lokale 
eenheid

4 - RJ-45

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

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Eén <a href="/product/STUTPRXL" 
class="FeatureNavLink">STUTPRXL</a> losstaande 
ontvanger, of <a class="featurenavlink" 
href="/product/STUTPRXWAL">STUTPRXWAL</a> 
ontvanger voor wandinbouw per aangesloten 
beeldscherm



Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 0.6A

Stekkertype M

Vermogensopname 7.2

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 3.3 in [83.5 mm]

Breedte product 5.1 in [13 cm]

Hoogte product 1.2 in [3.0 cm]

Gewicht product 8.7 oz [247 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.9 in [22.6 cm]

Package Width 2.6 in [67 mm]

Package Height 7.4 in [18.9 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.0 lb [0.9 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - UTP-videosplitter basiseenheid

1 - VGA Kabel - 1,8m

1 - Voedingsadapter



1 - Handleiding

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


