
HDMI över IP Extender Kit med avancerad komprimering

Produkt ID: ST12MHDLNHK

HDMI® över IP-extenderkitet gör det enkelt för dig att distribuera HDMI till en fjärrskärm via ditt 
lokala nätverk. Du kan också använda ytterligare mottagare (ST12MHDLNHR, säljs separat) för att 
distribuera HDMI till flera platser.

Till skillnad från vissa video-över-IP-lösningar som konsumerar din bandbred använder sig detta HDMI 
över IP-kit avancerad komprimering för att distribuera högkvalitativ HDMI-video över ditt nätverk med 
minimala bandbreddskrav. En förlängning av din HDMI-signal med hjälp av videokomprimering sparar 
dina nätverksresurser och undviker krånglet med ett separat videonätverk.

HDMI över IP-kitet kan skalas för att möta dina specifika behov. Vid en 
punkt-till-multipunkt-installation kan du styra din HDMI-signal till så många skärmar som du behöver, 
med hjälp av ytterligare mottagare. För ytterligare skalbarhet kan du kombinera upp till 99 olika kit 
för att skapa en multipoint-till-multipoint-installation, där du kan styra olika HDMI-källsignaler till olika 
bildskärmar. Monteringshårdvara och IR-förlängare ingår för varje sändare och mottagare för att 
säkerställa en elegant, professionell installation och problemfri fjärranslutning.

HDMI över IP-kitet upprätthåller din HD-videokvalitet, stöder upplösningar på upp till 1080p och gör 
det enkelt att distribuera dynamisk, digital skyltning över hela din plats för att locka kunder.

ST12MHDLNHK täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      



Användning

• Visa 1080p video på lärosäten, kontor, restauranger och detaljhandel

• Presentera flöden från din sociala media på flera skärmar på ett stort visningsområde

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

Funktioner

• Distribuera video effektivt över hela din plats med hjälp av ditt lokala nätverk

• Skapa enkelt dina perfekta digitalskyltar med ett mångsidigt och skalbart videodistributionssystem

• Leverera en fantastisk HD-kvalitet med stöd för 1080p

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 1

Kablage Cat 5e UTP eller bättre

Audio Ja

Hyllmonterbar Ja

Kedjekoppling Ja

Prestanda

Maximalt avstånd 15 m / 50 ft

Maximal digital 
upplösning

1920 x 1080 (1080p) 60 Hz

Stödda upplösningar 1920 x 1080 60Hz

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer 2 kanaler

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts)



1 - RJ-45

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - Infrared

Fjärrenhetskontakter 1 - HDMI (19-stifts)

1 - RJ-45

1 - 2.5 mm minijack (3-polig)

1 - Infrared

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Din router måste ha stöd för IGMP. Se dokumentationen 
för din nätverksswitch eller router för att säkerställa att 
IGMP-snooping stöds och aktiveras

Varje kit kräver 6 till 12 Mbps lokal nätverksbandbredd 
när det används

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - LED för status (sändare)

1 - Status-LED (mottagare)

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 5V DC

Inström 0.3 A

Utspänning 5 DC

Utström 1 A

Kontakttyp USB Mini-B (5-stifts)

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 12.2 in [30.9 cm]

Produktbredd 7.0 in [17.9 cm]

Produkthöjd 1.1 in [2.8 cm]

Produktvikt 7.1 lb [3.2 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 4.3 in [10.8 cm]

Package Width 3.6 in [92 mm]

Package Height 0.9 in [24 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.7 lb [1.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI över IP-sändare

1 - HDMI över IP-mottagare

2 - universella strömadaptrar (NA, EU, UK, ANZ)

2 - Monteringsfästen

2 - Cat5-kablar

1 - skruvmejsel i plast

1 - IR-fjärrkontroll

2 - USB-A till Mini USB-B-kabel

1 - DB9 till 2,5 mm seriell kabeladapter

1 - IR-bergsprängare



1 - IR-mottagare

8 - Gummifötter

1 - Instruktionsbok

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


