
HDMI över IP-mottagare för ST12MHDLAN2K - Stödjer videovägg - 1080p

Produkt ID: ST12MHDLAN2R

Denna HDMI över IP-mottagare fungerar med HDMI över IP-förlängar-paket (ST12MHDLAN2K, säljs 
separat) och en Ethernet-kontakt (säljs separat, för att ta emot HDMI-videoöverföring via ditt lokala 
nätverk (LAN) på avlägsna platser, med Cat5- eller Cat6-kablar. Du kan använda extra mottagare för 
att sända HDMI-signalen till flera platser och kombinera dina fjärrskärmar för att skapa en videovägg.

I en installation av typ point-to-multipoint (en källa till flera skärmar) eller multipoint-to-multipoint 
(flera källor till flera skärmar) kan du skicka video till över 100 extra skärmar. Varje skärm behöver en 
mottagare. Fjärr-kontroll av serieenheter stöds via RS-232-förlängning.

Med stöd för videoupplösning på upp till 1080p (1920 x 1080 at 60Hz) stöder sändaren även digitalt 
och analogt ljud till en mottagare och analogt ljud från mottagaren till sändaren.

Paketet innehåller en lättanvänd online-app för hantering av din IP- videodistribution.

Mjukvaran finns på iOS för din iPhone eller iPad, Android för din smarttelefon eller surfplatta och 
Google Chrome-webbläsare för stationär dator.

Mottagaren för HDMI över IP levereras med fästanordning för hyllmontering. Den använder Cat5e- 
eller Cat6-kablar och fungerar med befintlig nätverks-infrastruktur, vilket elimnierar utgiften för 
särskilda kablar.

ST12MHDLAN2R täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



      

Användning

• Anslut extra mottagare och skicka video till flera platser

• Distribuera digital skyltning eller underhållningsmaterial i skolor, sjukhus, shoppingcentra och 
sportanläggningar

• Skapa en videovägg med flera skärmar

• Förläng seriell RS232-kontroll för att skapa en interaktiv digital skylt

• Appar för point-till-point, point-till-multipoint och multipoint-till-multipoint

Funktioner

• Flexibelt videodistributionssystem som förlänger din HDMI-videosignal och RS232-kontroll till en 
eller flera skärmar

• Skapa förbluffande videoväggar enkelt med en enda videokälla med flera mottagare

• Styr dina digitala skyltar med den här intuitiva mobilappen

• Kristallklar bild med videoupplösning på upp till 1080p

• Städad och proffsig installation med medföljande fästanordningar

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Kablage Cat 5e UTP eller bättre

Audio Ja

Hyllmonterbar Nej

Kedjekoppling Ja

Prestanda

Maximalt avstånd 100 m / 330 ft

Maximal digital 1920x1080 @60Hz



upplösning

Stödda upplösningar 1920 x 1080 @60Hz

1280 x 720

1680 x 1050

1600 x 900

1440 x 900

1360 x 768

1280 x 800

1280 x 768

<i>Lower resolutions and refresh rates may also be 
supported

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer 7.1 kanaler Surround

Kontakt(er)

Fjärrenhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts)

1 - RJ-45

2 - RJ-11

2 - 3,5 mm audio

2 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström/länk

1 - Nätverksstatus

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.6 A



Utspänning 12V DC

Utström 1.5 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 10

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 5.2 in [13.1 cm]

Produktbredd 4.6 in [11.8 cm]

Produkthöjd 1.2 in [3.1 cm]

Produktvikt 1.3 lb [0.6 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 11.6 in [29.5 cm]

Package Width 8.2 in [20.8 cm]

Package Height 2.5 in [6.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.9 lb [1.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI-mottagare

1 - Cat5-kabel



1 - RJ-11 till RS-232-adapter

1 - RJ-11-kabel

1 - IR-bergsprängare

1 - IR-mottagare

1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)

1 - Monteringsutrustning

4 - möbeltassar

1 - Användarhandbok

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


