Automatisk höghastighets-HDMI-switch med 2 portar
Produkt ID: VS122HDMIU

VS122HDMIU automatisk HDMI®-switch med hög hastighet gör att du kan dela en skärm mellan två
hemelektronikenheter eller datorer och prioritera dina HDMI-signaler. HDMI-switchen har en primär
och en sekundär HDMI-insignalsport och använder automatiskt signalen från den primära
insignalsporten som standard. Om signalen som är ansluten till den primära insignalsporten bryts,
byter enheten automatiskt till att visa signalen från den sekundära HDMI-insignalsporten.
Den automatiska höghastighets-HDMI-switchen är utformad för maximal kontroll och mångsidighet
och har även manuell styrning av anslutna signaler med lättanvända frontknappar som gör att du kan
växla mellan videokällorna.
Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Idealisk för växling mellan hemelektronik som Blu-ray-spelare, satellitmottagare, spelkonsoler och
andra enheter
• Växla mellan datorer med HDMI®-utsignaler

Funktioner
• Väljer automatiskt den prioriterade videosignalen för visning

• Välj mellan automatisk eller manuell växling
• Stöder HDTV-upplösningar på upp till 1080p
• Kablar på upp till 10 m kan användas vid både in-portarna och ut-portarna
• Kompatibelt med höghastighets-HDMI®
• HDCP-kompatibel

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

AV-ingång

HDMI

Portar

2

AV-utgång

HDMI

Audio

Ja

Industristandarder

Höghastighets HDMI®, HDCP

Maximalt avstånd

10 m / 33 ft

Stöd för widescreen

Ja

Connector A

HDMI (19-stifts)

Connector B

HDMI (19-stifts)

Obs.

Port 1 har högre prioritet än port 2 när båda signalerna är
igång

LED-indikatorer

Två gröna för skärmstatus och en röd för ström

Strömförbrukning

2.7

Prestanda

Kontakt(er)

Särskilda
anmärkningar/
krav

Indikatorer

Ström

Miljö
Drifttemperatur

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Förvaringstemperatur

-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)

Luftfuktighet

10 % till 85 % RH

Färg

Svart

Kabinettyp

Av plast

Produktlängd

2.5 in [63 mm]

Produktbredd

2.3 in [59 mm]

Produkthöjd

0.6 in [15 mm]

Produktvikt

1.2 oz [34 g]

Package Length

6.7 in [17 cm]

Package Width

5.0 in [12.7 cm]

Package Height

0.8 in [20 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

4.4 oz [126 g]

Ingår i paketet

Automatisk HDMI 1.3-switch med 2 portar

Utseende

Förpackning

Vad det är i
lådan

hdmi-kabel
Instruktionsbok

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

