2x2 HDMI matrix switch met automatische en prioriteitschakeling - 1080p
Productcode: VS222HDQ

Bespaar tijd en problemen door automatisch te schakelen tussen uw HDMI audio-/videobronnen, met
de VS222HDQ 2X2 HDMI matrix switch. Deze gebruiksvriendelijke HDMI matrix switch zorgt voor een
naadloze overgang bij het schakelen tussen videobronnen, waarbij EDID Copy uw videoresolutie
behoudt.
Zorg voor een naadloze overgang bij het schakelen tussen videobronnen, terwijl EDID Copy zorgt voor
de native resolutie met ondersteuning van 1080p. Videoaansluitemulatie zorgt ervoor dat de
instellingen op alle aangesloten computers niet worden verstoord wanneer u naar een andere
videobron overschakelt.
Bespaar tijd door twee HDMI videobronnen op twee onafhankelijke HDMI-schermen aan te sluiten in
plaats van handmatig losse kabels aan te sluiten. Montagemiddelen worden meegeleverd voor een
nette, professionele installatie.
Geniet van een probleemloze bediening met drie verschillende schakelmodi:
Automatische poortkeuze: Uw meest recent geactiveerde videobron wordt automatisch weergegeven.
Keuze van prioriteitpoort: Geeft de voorkeur aan ingangnummer twee boven ingangnummer een. Als
de videobron die is aangesloten op ingangnummer twee wordt geactiveerd, zal die bron worden
weergegeven.
Matrixpoortkeuze: Schakelt twee schermen onafhankelijk tussen twee videobronnen.
Handmatige poortkeuze: U kunt uw HDMI-bron kiezen met gebruiksvriendelijke toetsen op het
frontpaneel.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Sluit twee videobronnen en twee schermen aan en schakel daartussen op een testbank voor het
opsporen van computerproblemen
• Toon multimediapresentaties waarbij er op een ander scherm achtergrondinformatie wordt
weergegeven bij zakelijke besprekingen, in conferentieruimtes of op beurzen
• Schakel tussen verschillende videobronnen op uw digitale reclameborden in ziekenhuizen,
winkelcentra of scholen
• Schakel automatisch tussen uw Blu-ray-speler, set-top box of gaming console in uw thuisbioscoop

Eigenschappen
• Automatisch schakelen
• Prioriteitsomschakeling
• Geïntegreerde handbedieningsconsole
• 2x2 matrix switch
• EDID-emulatie
• Videoaansluitemulatie
• Ondersteunt videoresoluties tot 1080p
• Inclusief montagematerialen

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

AV-ingang

HDMI

Poorten

2

AV-uitgang

HDMI

Bekabeling

HDMI

Audio

Ja

Rack-monteerbaar

Ja

Max. afstand

10 m / 33 ft

Maximale digitale
resoluties

1920x1200 / 1080p

Ondersteunde
resoluties

1920x1200

Prestaties

1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties

7.1 surround sound

Connector A

HDMI (19-polig)

Connector B

HDMI (19-polig)

LED-indicatoren

Schermnr. 1 - bronnr. 1 geactiveerd

Connector(en)

Indicatoren

Schermnr. 1 - bronnr. 2 geactiveerd
Schermnr. 2 - bronnr. 1 geactiveerd
Schermnr. 2 - bronnr. 2 geactiveerd
Voeding
Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

0.6 A

Uitgangsspanning

12V DC

Uitgangsstroom

1.5 A

Stekkertype

M

Vermogensopname

18

Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid

0%~80%

Kleur

Zwart

Type behuizing

Aluminium en kunststof

Lengte product

6.2 in [15.7 cm]

Breedte product

2.6 in [65 mm]

Hoogte product

0.8 in [20 mm]

Gewicht product

10.2 oz [290 g]

Package Length

11.5 in [29.2 cm]

Package Width

7.7 in [19.5 cm]

Package Height

2.8 in [72 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

19.2 oz [545 g]

Meegeleverd

HDMI matrix switch

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

Afstandsbediening
universele voedingsadapter (N-A / EU / GB / AU)
Montage materiaal
Set rubberen pootjes
Handleiding

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

