
VGA-video-splitter med 4 portar - Väggmonterbar

Produkt ID: ST124WEU

ST124WEU väggmonterad VGA-videodelare med fyra portar ger oöverträffad kvalitet och oöverträffat 
avstånd, och gör att du samtidigt kan visa högupplöst VGA-video från en enda videokälla på upp till 
fyra skärmar.

Med stöd för en maximal VGA-videobandbredd på upp till 250 MHz och upplösning på upp till 
1600x1200, levererar denna enhet garanterat hög bildkvalitet. Den väggmonterade 
multi-visnings-VGA-videodelaren är mycket enkel att installera och gör att du kan placera skärmar 
upp till 65 m ifrån din VGA-videokälla.

Videodelaren ger flera olika installationsmöjligheter. Med anslutningsportarna på ovansidan kan du 
placera enheten plant eller under din arbetsplats eller så kan du montera delaren på väggen vilket gör 
det enkelt att ompositionera VGA-delaren efter behov. En skalningsbar videodelningslösning, med 
enheten kan du även kaskadkoppla signalen och använda ytterligare två delare och sända från en 
enda VGA-källa till upp till 64 VGA-skärmar.

Typpiska användningsområden för den här produkten inkluderar digitalidentifiering, detaljhandeln, 
mässor, inom utbildning, administrativa miljöer som inom kommuner samt företag där flera 
högkvalitativa VGA-videoskärmar behövs.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    



Användning

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

• Visa resescheman och upplysningar på flygplatser, bussterminaler och tågstationer

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

• 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

• Kompakt design med smidiga anslutningar på ovansidan

• Placeras liggande eller monteras på väggen

• Stödjer upplösningar upp till 1600 x 1200

• Stödjer kabellängder på upp till 65 m

• 250MHz video-bandbredd

• Stöder överlappning upp till 3 nivåer

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

AV-ingång VGA

Portar 4

AV-utgång VGA

Audio Nej

Prestanda

Maximal kabellängd 213.2 ft [65 m]

Maximal analog 
upplösning

1600x1200

Bandbredd 250 MHz



Kontakt(er)

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

Connector B 4 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 230 AC

Utspänning 9V DC

Utström 0.3A

Polaritet på mittpol Positiv

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Utseende

Färg Silver

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 4.1 in [10.5 cm]

Produktbredd 3.2 in [82 mm]

Produkthöjd 1.1 in [2.8 cm]

Produktvikt 4.6 oz [129 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 9.4 in [24 cm]

Package Width 2.3 in [59 mm]

Package Height 6.4 in [16.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.1 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan



Ingår i paketet 1 - VGA-delare med 4 portar

1 - Strömadapter

1 - Instruktionsbok

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


