
2x2 VGA Matrix video-switch-splitter med audio

Produkt ID: ST222MXA

ST222MXA 2x2 matrisswitch/-delare för VGA låter dig dela 2 utpräglade VGA-ingångar (samt den 
tillhörande audiokällan) mellan 2 oberoende skärmar eller projektorer.

Matrisswitchen/-delaren för VGA har bekväm knappkontroll och låter de 2 VGA-signalerna och 
tillhörande audio växlas individuellt - vilket innebär att du kan ha olika källor på varje skärm eller en 
källa på båda så att du får maximal flexibilitet och kontroll.

För att garantera optimal VGA-distribution och signalhantering över stora avstånd har ST222MXA 
matrisswitchen/-delaren för VGA en inbyggd signalbooster som möjliggör installationer av skärmar på 
upp till 65 meter bort från källenheten och behåller samtidigt felfri signalintegritet.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning

• Få full kontroll över dina källor och skärmar/projektorer - välj vilken källa eller skärm som helst

• Idealisk för anslutning/växling av multipla källor testanläggningar, datacenter, supportavdelningar 
och videosändningsstationer



• Stöd dina multimediapresentationer med data på en extra skärm i företagets konferensrum eller på 
uppvisningar

• Perfekt för digitala skyltar i butiker som kräver att fler än en mediaspelare eller dator är ansluten

• Låt praktikanter/studenter se vad som finns på din skärm och byt sedan tillbaka till deras egen efter 
demonstrationen

Funktioner

• Låter två VGA-källenheter ge video och audio till två skärmar/projektorer

• Maximal upplösning på upp till 1920x1440 vid 85 Hz

• Videobandbredd 250 MHz

• Knappar på frontpanelen

• 65 m maximal kabellängd

• 3,5 mm stereoaudioanslutningar

• Audio-frekvensåtergivning 20 Hz~20 kHz

• Stöder DDC, DDC2, DDC2B

• Stöder videotyper med multi-sync som t.ex. RGBHV, RGsB, RGBS

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

AV-ingång VGA

Portar 2

AV-utgång VGA

Audio Ja

Industristandarder DDC, DDC2, DDC2B

Prestanda

Maximal kabellängd 213.2 ft [65 m]

Maximal analog 
upplösning

1920x1440 @ 85Hz



Bandbredd 250MHz

Frekvensområde Audio: 20Hz~20KHz

Kontakt(er)

Connector A 2 - 3.5 mm minijack (3-polig)

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

Connector B 2 - 3.5 mm minijack (3-polig)

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

Indikatorer

LED-indikatorer 4 - Indikatorer för val av port/källa (2 set med 2). Grön 
= Källa A, Röd = Källa B

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.6 A

Utspänning 12V DC

Utström 1.25 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 15

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Luftfuktighet 0~95%

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål



Produktlängd 5.1 in [13.0 cm]

Produktbredd 3.1 in [8.0 cm]

Produkthöjd 1.6 in [4.0 cm]

Produktvikt 1.0 lb [0.5 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 9.6 in [24.5 cm]

Package Width 6.1 in [15.6 cm]

Package Height 2.7 in [6.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.7 lb [0.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Matrisswitch för VGA-video

1 - Strömadapter

1 - Instruktionsbok

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


