
HDBaseT över CAT5 HDMI-mottagare för ST424HDBT - 70 m - 1080p

Produkt ID: STHDBTRX

HDBaseT-mottagaren fungerar med ST424HDBT HDMI-matrisswitchen för att förlänga en 
HDMI-audio/video-källa med upp till 70 m över Cat5e/6-kablage. En STHDBTRX mottagarenhet 
behövs för varje individuell fjärrskärm.

Cat5 HDMI-mottagaren arbetar tillsammans med ST424HDBT för att skapa en lösning för digitala 
skyltar som med en HDMI-matrisswitch och -förlängare i ett trasselfritt system eliminerar kostnaden 
och problemet med att använda flera enheter. Eftersom signalen förlängs med standard Cat5e/6 
Ethernet-kablar med RJ45-kontakter så kan du använda befintligt kablage utan den extra kostnaden 
med specialkablar eller -kontakter.

För fjärranvändning av källor kan HDMI-mottagaren även förlänga en infraröd signal från en 
fjärrkontroll för att styra antingen skärmen eller videokällan från ena sidan eller systemet, med 
medföljande IR-förlängare och mottagarkablar.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning

• Anslut 4 olika HDMI-källor till 4 olika skärmar på olika platser i en stor byggnad som till exempel ett 
köpcentrum, en skola eller ett sjukhus



• Välj vilka videokällor som ska visas och växla mellan källorna när som helst

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

Funktioner

• 70 m HDMI-förlängning över Cat5/6-kablage

• IR-förlängnings/mottagarkablar medföljer

• Monteringsfästen medföljer

• Med stöd för videoupplösning på upp till 1920x1200/1080p

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

AV-ingång Ethernet

Portar 1

AV-utgång HDMI

Kablage Cat 5 UTP eller bättre

Audio Ja

Chipset-ID Valens - VS010

Kedjekoppling Ja

Prestanda

Maximalt avstånd 70 m / 230 ft

Maximal digital 
upplösning

1920x1200/1080p

Audio-specifikationer 7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A 1 - RJ-45

Connector B 1 - IrDA (Infraröd, SIR/FIR)



1 - HDMI (19-stifts)

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström

1 - Länk

1 - Läge

1 - Länk

1 - HDCP

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.5 A

Utspänning 5 DC

Utström 2 A

Strömförbrukning 10

Miljö

Drifttemperatur -5 to 35°C (-41 to 95 °F)

Förvaringstemperatur -5 to 35°C (-41 to +95 °F)

Luftfuktighet 5 till 90 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 4.3 in [11.0 cm]

Produktbredd 3.0 in [75.0 mm]

Produkthöjd 0.9 in [2.2 cm]

Produktvikt 7.6 oz [215.0 g]



Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.3 in [21.1 cm]

Package Width 5.8 in [14.8 cm]

Package Height 2.9 in [74.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 19.7 oz [558.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI-mottagarenhet

1 - Monteringsfästen

1 - IR-paket (sändare/mottagare)

1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS)

1 - Snabbinstallationsguide

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


