
2-portars HDMI automatisk videoswitch med aluminiumhölje och MHL-stöd – 4K 30Hz

Produkt ID: VS221HD4K

VS221HD4K 2-portars HDMI 4K-switch gör att du kan dela en display eller projektor med två 
HDMI-aktiverade ljud-/videokällor. Switchen har två oberoende ingångar som var för sig stöder 
4K-upplösning och 7.1 surroundljud.

2-portarsswitchen har dessutom MHL-stöd på ingångsport 1, vilket möjliggör utgående videosignal 
från MHL-aktiverade mobila enheter som t.ex. Samsung Galaxy-surfplattor och smarttelefoner.

Du kommer att förvånas över den Ultra HD-bildkvalitet som denna video-switch bibehåller. 4K stöds 
av de senaste A/V-enheterna och ger fyra gånger högre upplösning än 1080p. Då switchen är 
bakåtkompatibel med HD 1080p, kan du dessutom vara säker på att alla typer av videokällor kommer 
att se bra ut i din digitala skyltningsapplikation.

Då HDMI-switchen är tillverkad av solid aluminium är den stabil och tung nog att förhindra att enheten 
lyfts upp eller glider omkring om de anslutna HDMI-kablarna stöts till eller flyttas. Då den är mycket 
liten är det dessutom lätt att integrera switchen i alla styrelserum, klassrum, hemmabiosystem och 
digitala skyltningsapplikationer.

Denna switch garanterar problemfri hantering med automatisk switching som känner av och väljer en 
nyansluten enhet. Automatisk switching uppmuntrar ett effektivt samarbete mellan kollegor genom att 
göra det enkelt att dela projektorn mellan flera olika källor i en styrelserums- eller klassrumsmiljö. 
VS221HD4K stöder även manuell hantering med hjälp av den medföljande IR-fjärrkontrollen eller 
frontpanelens inbyggda vippströmbrytare direkt på enheten.

Switchen sparar dessutom tid vid installation med EDID-emulering som ser till att alla dina inbyggda 
inställningar som till exempel upplösning och uppdateringsfrekvens överförs mellan skärmen och 
videokällorna. EDID-emulering maximerar kompatibilitet med din 4K-skärm för en bekväm 
plug-and-play-installation.

VS221HD4K kommer med en 2-årig StarTech.com garanti och kostnadsfri livslång teknisk support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Dela en 4K-tv eller projektor med två olika 4K-videokällor

• Samarbeta med kollegorna genom att ansluta flera användare till samma display och växla mellan 
inmatningsenheter

• Använd i digitala skyltapplikationer för att visa flera källor vid olika tillfällen

• Använd i ditt hemmabiosystem för att ansluta två A/V-enheter till din TV, som t.ex. Blu-ray-spelare, 
kabel-TV och satellitboxar, och datorer

Funktioner

• Häpnadsväckande bildkvalitet med stöd för Ultra HD 4K

• Solitt aluminiumhölje garanterar fixerat läge

• Problemfri hantering med automatisk 2-portsswitching

• 2x1 HDMI-switch med MHL-stöd

• IR-fjärrkontroll medföljer

• 7.1 Surroundljud

• Liten storlek

• Vippströmbrytare på frontpanelen

• EDID-emulering

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years



AV-ingång HDMI

Portar 2

AV-utgång HDMI

Audio Ja

Industristandarder HDMI 1.4

Prestanda

Video Revision MHL 2.0

Maximal digital 
upplösning

4K @ 30 Hz

Stödda upplösningar 3840x2160 (4K)

2560x1600

1920x1200

1920x1080 (1080p)

1280x720 (720p)

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer 7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A 2 - HDMI (19-stifts)

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström-LED

2 - Vald port LED (1 / 2)

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 1 A



Utspänning 12V DC

Utström 3 A

Polaritet på mittpol Positiv

Strömförbrukning 36

Miljö

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

Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Luftfuktighet 5 % till 90 %

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 3.9 in [10.0 cm]

Produktbredd 2.4 in [61.5 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.4 cm]

Produktvikt 6.4 oz [180.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.5 in [21.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 2.0 in [50.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 15.2 oz [430.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 2-portars 4K HDMI-switch

1 - IR-kabel

1 - Fjärrkontroll



1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

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


