4-naar-1 HDMI Video Schakelaar met Afstandsbediening
Productcode: VS410HDMIE

Met deze 4-poort HDMI-schakelaar kunt u tot vier HDMI-bronnen aansluiten op een enkel
HDMI-beeldscherm – het is op deze manier niet langer nodig om handmatig de kabels verwisselen om
te schakelen tussen HD audio/video-bronnen.
De HDMI-schakelaar ondersteunt het aansluiten van HDMI 1.3-apparaten, de high-definition
audioformaten Dolby Digital TrueHD en DTS-HD en beeldschermresoluties tot 1080p (HDTV) /
1920x1200 (computer), en zorgt daarmee voor audio en video van hoge kwaliteit. De schakelaar
beschikt voor verbindingen over lange afstand over een signaalversterker die het HDMI-signaal
versterkt voor een optimale kwaliteit.
De schakelaar biedt een voordelige oplossing voor het aansluiten van meerdere HDMI-bronnen
(Blu-Ray-spelers, dvd-spelers, etc.) op een enkele ingang van een HD LCD/plasma-tv.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Ideaal voor home theater installaties waarbij u niet genoeg ingangen meer overheeft op uw
bestaande televisie om al uw apparaten te kunnen aansluiten
• Zeer geschikt voor gebruik bij presentaties, op beurzen en conferenties, in de detailhandel en de
amusementswereld waar meerdere bronnen worden gebruikt
• Te gebruiken voor videowall-opstellingen in winkels voor het aansluiten en gemakkelijk omschakelen
tussen verschillende bronnen

• Ideaal voor professionele A/V testlaboratoria voor het testen van meerdere apparaten
• Uitstekende oplossing voor het aansluiten en schakelen tussen meerdere pc's op één beeldscherm

Eigenschappen
• Gebruiksvriendelijke afstandsbediening voor het schakelen tussen apparaten
• Ondersteunt HDTV-resoluties van 480i tot 1080p
• Ondersteunt PC-resoluties van 640x480 tot 1920x1200
• Voldoet aan High Speed HDMI®, HDCP 1.1 en DVI 1.0
• Dolby Digital TrueHD en DTS-HD audio

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Poorten

4

AV-ingang

HDMI

AV-uitgang

HDMI

Audio

Ja

Maximale kabellengte

65.6 ft [20 m]

Ondersteunde
resoluties

HDTV - 480i~1080p

Prestaties

PC - 640x480~1920x1200
Kleurdiepte

30/36-bits Deep Color

Bandbreedte

2.25Gbps (Single Link)

Audiospecificaties

Ondersteunt Dolby Digital TrueHD en DTS-HD

Connector A

HDMI (19-polig)

Connector B

HDMI (19-polig)

Connector(en)

Voeding
Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Uitgangsspanning

5 DC

Uitgangsstroom

1A

Polariteit pin midden

Positief

Vermogensopname

5

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Lengte product

9.4 in [24.0 cm]

Breedte product

4.1 in [10.4 cm]

Hoogte product

1.7 in [44.0 mm]

Gewicht product

8.5 oz [241.0 g]

Package Length

8.9 in [22.7 cm]

Package Width

7.5 in [19.0 cm]

Package Height

1.9 in [47.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

21.7 oz [616.0 g]

Meegeleverd

HDMI® Video Schakelaar

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

Infrarood-afstandsbediening
Universele voedingsadapter (VS/GB/EU/AU)

Handleiding

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

