
Automatisk HDMI video-switch med 2 portar - 4K med snabbväxling

Produkt ID: VS221HD4KA

Skapa en kraftfull visuell upplevelse med möjlighet att växla mellan två 4K-videokällor sömlöst. Med 
denna HDMI®-switch med 2 portar kan du dela en skärm, projektor eller TV med två olika 
HDMI-kapabla videokällor och växla mellan dem med minimala störningar.

Videoswitchen upprätthåller Ultra HD 4K-bildkvalitet samtidigt som den växlar mellan innehåll från 
HDMI-källenheter - inklusive Blu-Ray™-spelare eller DVD-spelare, datorsystem, TV-spelskonsoler, 
digitalboxar och A/V-mottagare.

4K-stöd garanterar en högre nivå av klarhet och tydlighet och ger fyra gånger högre upplösning än 
1080p - 8,29 miljoner pixlar mot 2,07 miljoner pixlar. Den ger en mer engagerande visuell upplevelse 
för publiken i många olika arenor inklusive konferenscenter och styrelserum, hemmabio och i 
kommersiella miljöer. Med dess exceptionella upplösning och bildkvalitet är den dessutom idealisk för 
att få digitala skyltar att verka levande.

Njut av problemfri användning med tre lägen för växling:

Snabb automatisk växling: garanterar minimal tid för växling mellan HDMI-källor. Switchen ger enkel 
användning med avancerad automatisk avkänning - den känner av den senast anslutna HDMI-källan 
och växlar automatiskt till den. Automatisk växling uppmuntrar till samarbete mellan kollegor genom 
att göra det enklare att dela din projektor. Den ser också till att det inte blir några driftstopp för 
digitala skyltar om en källsignal av misstag stängs av eller slutar att fungera.

Prioriterad växling: identifierar en port som får högsta prioritet för HDMI-källor när flera källor ansluts, 
idealiskt för till exempel digitala skyltar.

Manuell växling: låter dig välja din HDMI-källa manuellt med knappar på frampanelen som är lätta att 
använda.

En IR-fjärrkontroll medföljer så att du kan välja önskad ingångskälla på avstånd. Det seriella 
RS-232-kontrollgränssnittet garanterar enkel fjärranvändning med seriell kontroll-kapabla enheter.



Switchen sparar dessutom tid vid installation med EDID-emulering som ser till att alla dina 
skärminställningar, som till exempel inbyggd upplösning och uppdateringsfrekvens, överförs mellan 
skärmen och videokällorna. EDID-emulering maximerar kompatibilitet med din 4K-skärm för att 
garantera en enkel plug-and-play-installation och den skarpaste bildkvaliteten.

VS221HD4KA täcks av StarTech.coms 2 års-garanti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

 

Användning

• Dela en 4K-TV eller -projektor med två olika 4K-videokällor för att skapa en kraftfull visuell 
upplevelse i styrelserum, klassrum, hemmabiosystem, hotell, köpcenter, vårdinrättningar och många 
andra miljöer

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

• Förbättra ditt hemmabiosystem genom att ansluta två A/V-enheter till din TV, som t.ex. 
Blu-ray-spelare, kabel-TV, digitalboxar och datorer

• Idealiskt för digitala skyltar - switchen är bakåtkompatibel med HD i 1080p så alla videokällor ser 
fantastiska ut på den digitala skylten

Funktioner

• Imponerande bildkvalitet med stöd för Ultra HD 4K

• 4K2K-switch med 2 portar drar två HDMI-källor till en HDMI-skärm

• Enkel användning med automatisk, prioriterad eller manuell växling mellan HDMI-källor

• Stöd för EDID-kopiering garanterar korrekt skärmvisning

• Mångsidig audiokonfiguration med stöd för 5.1- eller 7.1-surroundljud

• IR-fjärrkontroll medföljer



• Seriellt RS-232-kontrollgränssnitt

• Bakåtkompatibel med HD i 1080p

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

AV-ingång HDMI

Portar 2

AV-utgång HDMI

Audio Ja

Industristandarder HDMI 1.4

HDCP 1.4

Chipset-ID Microchip - PIC24

Prestanda

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 1 - HDMI (19-stifts)

Connector B 2 - HDMI (19-stifts)

1 - RJ-11



Indikatorer

LED-indikatorer 2 - Aktiv port-LED

1 - Ström-LED

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Utspänning 12V DC

Utström 1.5

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 18

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Luftfuktighet 0 % ~ 80 %

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 3.9 in [10 cm]

Produktbredd 2.4 in [61.5 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.4 cm]

Produktvikt 10.2 oz [290 g]

Förpackning

Package Length 6.1 in [15.6 cm]

Package Width 9.3 in [23.5 cm]

Package Height 2.5 in [63 mm]



Fraktvikt (förpackning) 29.5 oz [835 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI-switch med 2 portar

1 - Fjärrkontroll

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

1 - RJ11-kabel

1 - Seriell RJ11 till DB-9-adapter

1 - Monteringssats

1 - Snabbstartsguide

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


