
VGA-videoförlängare över Cat 5 med 8 portar (UTPE Serien)

Produkt ID: ST128UTPE

ST128UTPE 8-port VGA-videoförlängare över Cat 5 (UTPE Serien) tillåter upp till 9 (1 lokal och 8 fjärr) 
skärmar att ansluta till en enda VGA-källa.

Videosignalen förs till fjärrskärmarna över en 4 pars standard-UTP-kabel i kategori 5 och 6 och 
använder RJ45-kontakter och stöder avstånd på upp till 300 m.

En STUPRXL-mottagare (se tillbehör) krävs vid varje fjärrskärm. Mottagarenheten konverterar tillbaka 
signalen från UTP-kabeln till VGA-video till skärmen.

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

Digital skyltning

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning

• Idealiskt för digitala skyltar i finans-, utbildnings och affärssektorn

• Placera skärmen i ett lämpligt uppvisningsområde medan utrustningen placeras någon annanstans i 
en ren och säker miljö



• Använd en digital skylt för att fånga publikens uppmärksamhet och ge uppdaterat innehåll på det 
sätt som du vill.

Funktioner

• Visar samma bild på 8 skärmar samtidigt

• Stöder en maximal upplösning på 1280x1024 vid en uppdateringsfrekvens på 60

• Skärmmottagare säljs separat (se STUTPRXL)

• Skärmar kan vara upp till 300 m bort

• Kan överlappas upp till tre nivåer

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 8

Kablage Cat 5 UTP eller bättre

Audio Nej

Kedjekoppling Ja

Prestanda

Maximalt avstånd 300 m / 950 ft

Maximal analog 
upplösning

1280 x 1024

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 8 - RJ-45

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

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav En <a href="http://www.startech.com/item/STUTPRXL" 
class="FeatureNavLink">STUTPRXL</a> mottagare per 
skärm som du ansluter

Ström

Power Source AC-adapter medföljer



Inspänning 100 - 240 AC

Utspänning 12V DC

Utström 0.6A

Strömförbrukning 7.2

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 3.3 in [83.5 mm]

Produktbredd 7.9 in [20 cm]

Produkthöjd 1.2 in [3.0 cm]

Produktvikt 8.7 oz [247 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 11.7 in [29.8 cm]

Package Width 2.6 in [65 mm]

Package Height 7.5 in [19 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.3 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Basenhet för UTP-videodelare

1 - 1,8 m VGA-kabel

1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS)

1 - Instruktionsbok

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


