
Dubbel HDMI över CAT6-förlängare - 1080p

Produkt ID: ST222HDBT

Denna HDMI® över CAT6-förlängare gör att du kan förlänga HDMI-källor upp till 90 m till individuella 
HDMI-skärmar över en enda CAT6-kabel. Konstruerad för en enkel och prydlig installation. 
Förlängaren stöder även dubbelriktad IR-kontroll för ökad flexibilitet.

Minska behovet av extra utrustning och kablar genom att förlänga två HDMI-anslutningar med hjälp 
av en enda CAT6-kabel. Användningen av endast en kabel kan spara kostnader vid installationen eller 
gör att du kan förlänga två HDMI-signaler via en befintlig kabeldragning. Du kan även använda denna 
1080p HDMI-förlängare för att köra separata videosignaler till samma skärm för uppdragskritiska 
digitala skylttillämpningar, om en signal förloras kan den andra enkelt kopplas över.

Med dubbelriktad IR-kontroll kan du styra dina enheter från förlängningens bägge ändar, med t.ex. en 
Blu-ray™-spelare och en bärbar dator i ena änden och två tv-skärmar i den andra. Förlängaren 
innehåller ett IR-kit med diskreta donglar som enkelt kan anslutas till både din sändare och 
mottagare, så att du kan fjärrstyra den enhet du väljer från vardera sidan av förlängningen.

Installationen av en enda kabel innebär att du slipper trasslet med att dra flera kablar och samtidigt 
reducerar antalet potentiella felkällor. Den medföljande monteringshårdvaran erbjuder professionella 
monteringsalternativ som är idealiska för offentliga utrymmen, som kontor eller hörsalar.

TAA-kompatibla ST222HDBT täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk 
support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      



Användning

• Perfekt för mässor där flera fjärrkällor måste placeras utom synhåll

• Idealiskt för hörsalar, föreläsningssalar eller andra professionella presentationsplatser där en diskret 
installation krävs

Funktioner

• Förläng två separata HDMI-källor till deras respektive HDMI 1080p-skärmar med en enda 
CAT6-kabel

• Stöd för dubbelriktade IR-signaler, för fjärrkontroll från vardera sidan av din förlängning

• Utöka två 1080p källsignaler upp till 90 m

• Monteringsfästen ingår

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

AV-ingång HDMI

Toslink

3,5 mm audio

Portar 2

AV-utgång HDMI

Toslink

3,5 mm audio

Kablage Cat 5e UTP eller bättre

Audio Ja

Chipset-ID VS2310TX , VS2310RX

Kedjekoppling Nej

Prestanda



Maximal kabellängd 295.2 ft [90 m]

Maximalt avstånd 90 m / 295 ft

Maximal digital 
upplösning

1920x1080 (1080p) @ 60 Hz

Stödda upplösningar 1920x1080 (1080p)

1280x720 (720p)

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer 7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A 2 - HDMI (19-stifts)

1 - Toslink (SPDIF, optisk)

1 - 3,5 mm audio

1 - 3,5 mm audio

1 - DB 9-pin Serial

1 - Infrared

1 - Infrared

1 - RJ-45

Connector B 2 - HDMI (19-stifts)

1 - Toslink (SPDIF, optisk)

1 - 3,5 mm audio

1 - 3,5 mm audio

1 - DB 9-pin Serial

1 - Infrared

1 - Infrared

1 - RJ-45



Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Länk/status

Ström

Inspänning 100 - 240 AC

Utspänning 12V DC

Utström 1.5 A

Kontakttyp M

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% till 80% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 6.2 in [15.8 cm]

Produktbredd 5.1 in [13.0 cm]

Produkthöjd 1.7 in [4.3 cm]

Produktvikt 5.4 lb [2.4 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 18.7 in [47.5 cm]

Package Width 8.8 in [22.4 cm]

Package Height 2.6 in [67.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 50.5 oz [1430.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI-sändare

1 - HDMI-mottagare



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

2 - paket med monteringsfästen

1 - IR-bergsprängare

1 - IR-mottagare

1 - Cat5-kabel

8 - Gummifötter

1 - Användarhandbok

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


