
2x2 HDMI-matrisswitch med automatisk och prioriterad växling – 1080p

Produkt ID: VS222HDQ

Spara tid och besvär genom att automatiskt växla mellan dina HDMI-audio/video-källor med 
VS222HDQ 2x2 HDMI-matrisswitch. Denna lättanvända HDMI-matrisswitch garanterar sömlös 
övergång vid växling av video- och skärmkällor med EDID-kopiering som bevarar videoupplösningen.

Garantera sömlös övergång vid växling av videokällor med EDID-kopiering som bevarar optimal 
upplösning med stöd för 1080p. Emulering av videoanslutning garanterar att inställningarna på 
anslutna datorer bevaras vid växling till en annan videokälla.

Spara tid genom att ansluta två HDMI-videokällor till två oberoende HDMI-skärmar istället för att 
ansluta individuella kablar manuellt. Monteringsutrustning medföljer också för en smidig och 
professionell installation.

Njut av problemfri användning med fyra olika lägen för växling:

Automatiskt portval: Visar automatiskt den senast aktiverade videokällan.

Prioriterat portval: Prioriterar indata nummer två över indata nummer ett. Om videokällan som är 
ansluten till indata nummer två aktiveras visas den källan.

Matris-portval: Växla två av varandra oberoende skärmar mellan två videokällor.

Manuellt portval: Låter dig enkelt välja HDMI-källa manuellt via användarvänliga knappar på 
frampanelen.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



      

Användning

• Anslut och växla mellan två videokällor och två skärmar vid en testanläggning för felsökning av 
datorer

• Stöd dina multimediapresentationer med data på en extra skärm i företagets konferensrum eller på 
mässor

• Växla mellan olika videokällor på din digitala skylt på sjukhus, köpcentrum eller skolor

• Växla automatiskt mellan Blu-Ray-spelaren, digitalboxen eller TV-spelkonsolen i ett 
hemmabiosystem

Funktioner

• Automatisk växling

• Prioriterad växling

• Inbyggd manuell kontrollenhet

• 2x2 matrisswitchning

• EDID-emulering

• Emulering av videoanslutning

• Stöd för videoupplösning på upp till 1080p

• Monteringsutrustning medföljer

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

AV-ingång HDMI

Portar 2

AV-utgång HDMI

Kablage HDMI



Audio Ja

Hyllmonterbar Ja

Prestanda

Maximalt avstånd 10 m / 33 ft

Maximal digital 
upplösning

1920x1200 / 1080p

Stödda upplösningar 1920x1200

1920x1080 (1080p)

1280x720 (720p)

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer 7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A 2 - HDMI (19-stifts)

Connector B 2 - HDMI (19-stifts)

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Skärm #1 – källa #1 aktiverad

1 - Skärm #1 – källa #2 aktiverad

1 - Skärm #2 – källa #1 aktiverad

1 - Skärm #2 – källa #2 aktiverad

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.6 A

Utspänning 12V DC

Utström 1.5 A

Kontakttyp M



Strömförbrukning 18

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Luftfuktighet 0%~80%

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium och plast

Produktlängd 6.2 in [15.7 cm]

Produktbredd 2.6 in [65 mm]

Produkthöjd 0.8 in [2 cm]

Produktvikt 10.2 oz [290 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 11.5 in [29.2 cm]

Package Width 7.7 in [19.5 cm]

Package Height 2.8 in [72 mm]

Fraktvikt (förpackning) 19.2 oz [545 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI-matrisswitch

1 - Fjärrkontroll

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

1 - Monteringssats

1 - Möbeltassar

1 - Instruktionsbok



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


