
3-poorts HDMI autoswitch met IR-afstandsbediening

Productcode: VS123HD

De VS123HD 3-poorts HDMI®-autoswitch heeft 3 HDMI-ingangspoorten waarvan de prioriteit kan 
worden ingesteld. Als de actieve HDMI-bron wordt uitgeschakeld, losgekoppeld of anderszins verloren 
gaat, selecteert de switch automatisch het volgende beschikbare HDMI-signaal als de 
prioriteitsuitgang, waardoor het scherm altijd een signaal ontvangt.

De automatische switch is uitgerust met een IR-afstandsbediening, zodat u een HD-projector of 
-scherm kunt delen met drie HDMI-audio-/videobronnen, met de optie om de switch handmatig op 
afstand of met de gebruiksvriendelijke wisselknop op het frontpaneel te regelen.

Deze 3-in/1-uit HDMI-switch is ideaal voor high-definition applicaties en ondersteunt echte 
high-definition 1080p resoluties (WUXGA/1920x1200 van pc/computer) alsmede 7.1 surround sound 
audio, en zorgt zo voor de best mogelijke multimedia-ervaring van de aangesloten apparaten.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

Toepassingen

• Schakelen tussen high-definition audio-video-apparaten zoals Blu-ray-spelers, satellietontvangers, 
videogameconsoles of computers met HDMI-uitgang



• Digitale reclameapplicaties waarbij altijd een signaal op een scherm aanwezig moet zijn

Eigenschappen

• Transparante, automatische HDMI-omschakeling

• Infrarood-afstandsbediening

• Geïntegreerde HDMI-schermkabel, waardoor u geen extra kabel hoeft aan te schaffen

• Ondersteuning van resoluties tot 1080p

• Ondersteunt pc-resoluties tot 1920x1200

• Eenvoudige installatie die slechts een paar minuten in beslag neemt

• Geschikt voor kabels met een max. lengte van 10 m

• Ondersteunt high-speed schakelen tussen HDMI-apparaten

• HDCP-compatibel

• Ondersteunt 3D-video

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang HDMI

Poorten 3

AV-uitgang HDMI

Audio Ja

Industriestandaarden High Speed HDMI®, HDCP

Prestaties

Max. afstand 10 m / 33 ft

Maximale digitale 
resoluties

1920x1200

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja



Connector(en)

Connector A 1 - HDMI (19-polig)

Connector B 3 - HDMI (19-polig)

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Poort 1 is ingesteld op een hogere prioriteit dan poort 2 
of poort 3 als alle signalen zijn ingeschakeld.  Poort 2 is 
ingesteld op een hogere prioriteit dan poort 3 als beide 
signalen zijn ingeschakeld, maar poort 1 is 
uitgeschakeld.

Indicatoren

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

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 3.2 in [81 mm]

Breedte product 2.2 in [55 mm]

Hoogte product 1.0 in [2.5 cm]

Gewicht product 2.4 oz [68 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.3 in [21 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]



Package Height 1.6 in [40 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

7.6 oz [214 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 3-poorts high-speed HDMI®-autoswitch

1 - Afstandsbediening

1 - IR-extenderkabel

1 - Handleiding

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


