
HDMI till Cat5-förlängare med valfri repeater-funktion och audio – 1080p/1920x1080

Produkt ID: ST12MHDDC

ST12MHDDC HDMI®-förlängaren över Cat5 låter dig förlänga en HDMI-audio- och -videosignal över 
en enda Cat5- eller Cat6-kabel upp till 100 meter. Förlängaren är skalbar vid användning med de 
valfria ST12MHDDCRP repeater-enheterna, som kan kedjekopplas till flera skärmar vid större avstånd.

Med ST12MHDDCRP repeater-enheterna kan du även kedjekoppla HDMI över Cat5/6 upp till 30 nivåer 
till över 100 skärmar. Med 2 RJ45-till-HDMI-portar per enhet kan varje repeater sända till en skärm - 
och även förlänga HDMI-signalen till ytterliggare 2 HDMI-repeatrar upp till ytterliggare 100 meter vid 
varje nivå och därför är detta den perfekta lösningen för storskaliga applikationer för digitala skyltar 
som kräver maximal kvalitet på HDMI-signalen.

För ännu mer skalbarhet kan ST12MHDDC användas med befintliga nätverkskablar för en 
kostnadseffektiv och flexibel förlängning. Och eftersom HDMI-signalen förlängs över vanliga Cat5/Cat6 
Ethernet-kablar med RJ45-kontakter så behövs inga specialkablar och du slipper kostnader och 
trassel.

Paketet med HDMI-förlängare över Ethernet har en HDMI-utgång på den lokala sändaren som låter dig 
ha en skärm eller projektor nära videokällan.

HDMI-förlängaren över UTP är idealisk för HD och stöder videoupplösningar i 1080p, 7.1 digitalt audio 
och har inbyggd EDID-skärmemulering som garanterar optimal upplösning och maximal kompatibilitet 
med din skärm eller projektor, för en praktisk plug-and-play-installation.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



   

Användning

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

• Optimera placering av demostationer vid uppvisningar och i hörsalar

• Perfekt för videokonferenser i styrelserum och kontorsmiljöer

• Visa samma HDMI-audio/video-signal på upp till 100 skärmar för storskaliga applikationer för 
digitala skyltar

Funktioner

• Stöd för kedjekoppling med valfria ST12MHDDCRP repeatrar

• Lokal sändare och fjärrmottagare medföljer

• EDID-emulering garanterar maximal upplösning och kompatibilitet med din skärm eller projektor

• Stöder en maximal HDMI-förlängning på 100 m

• Stöd för HD-upplösningar på upp till 1080p (1920x1080)

• Stöd för 7.1 surroundljud

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 1

Kablage Cat 5 UTP eller bättre

Audio Ja

Kedjekoppling Ja

Prestanda

Maximalt avstånd 100 m / 330 ft

Maximal digital 1920x1200 @60Hz



upplösning

Stödda upplösningar 1920 x 1200

1920 x 1080

1600 x 1200

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer 7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - HDMI (19-stifts)

1 - RJ-45

Lokala enhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts)

1 - RJ-45

Fjärrenhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts)

1 - RJ-45

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström (röd) - sändare

1 - Länk (grön) - sändare

1 - Ström (röd) - mottagare

1 - Länk (grön) - mottagare

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.4 A

Utspänning 5 DC

Utström 2 A

Polaritet på mittpol Positiv



Kontakttyp N

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Luftfuktighet 0% - 80 %

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 4.4 in [11.3 cm]

Produktbredd 2.6 in [65 mm]

Produkthöjd 0.9 in [2.4 cm]

Produktvikt 9.0 oz [254 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.6 in [16.8 cm]

Package Width 12.2 in [31 cm]

Package Height 8.1 in [20.7 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.1 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI®-över-Cat5-sändare

1 - HDMI®-över-Cat5-mottagare

2 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK 
om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och 
Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.

2 - Möbeltassar

1 - Bruksanvisning



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


