
2-poorts High-Speed automatische HDMI switch

Productcode: VS122HDMIU

Met de VS122HDMIU automatische high-speed HDMI-schakelaar kunt u een beeldscherm delen tussen 
2 computers of apparaten en prioriteiten stellen voor uw HDMI-signalen. De HDMI-schakelaar is 
voorzien van een primaire en secundaire HDMI-ingang en geeft automatisch het signaal van de 
primaire ingang door naar de uitgang. Als het signaal op de primaire ingang wordt onderbroken, wordt 
er automatisch overgeschakeld naar het videosignaal op de secundaire HDMI-ingang.    De 
automatische high-speed HDMI-schakelaar is ontworpen voor maximale controle en veelzijdigheid en 
biedt ook de mogelijkheid handmatig heen en weer te schakelen tussen de aangesloten videobronnen 
door middel van gebruiksvriendelijke toetsen op het voorpaneel.    Met 2-jaar garantie en gratis 
levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

Toepassingen

• Ideaal voor het schakelen tussen consumentenelektronica zoals Blu-ray-spelers, satellietontvangers, 
spelcomputers en andere apparaten

• Schakel tussen computers met HDMI-uitgang

Eigenschappen



• Selecteert voor de weergave automatisch de prioriteit van de binnenkomende videosignalen

• Automatisch of handmatig omschakelen is mogelijk

• Ondersteuning van resoluties tot 1080p

• Voor zowel de ingangs- als uitgangspoorten kunnen tot 10 m lange kabels worden gebruikt

• Voldoet aan high-speed HDMI

• HDCP-compatibel

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang HDMI

Poorten 2

AV-uitgang HDMI

Audio Ja

Industriestandaarden High Speed HDMI®, HDCP

Prestaties

Max. afstand 10 m / 33 ft

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Connector(en)

Connector A 2 - HDMI (19-polig)

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Poort 1 is ingesteld op een hogere prioriteit dan poort 2 
wanneer beide signalen aan staan

Indicatoren

LED-indicatoren 3 - Twee groene voor schermstatus en een rode voor 
power.



Voeding

Vermogensopname 2.7

Gebruiksomgeving

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

Opslagtemperatuur -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)

Vochtigheid 10% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 2.5 in [63 mm]

Breedte product 2.3 in [59 mm]

Hoogte product 0.6 in [1.5 cm]

Gewicht product 1.2 oz [34 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.7 in [17 cm]

Package Width 5.0 in [12.7 cm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.4 oz [126 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2-poort automatische HDMI 1.3-schakelaar

1 - HDMI-kabel

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


