4-till-1 HDMI-video-switch med fjärrkontroll
Produkt ID: VS410HDMIE

Denna HDMI® switch med 4 portar gör det möjligt att ansluta fyra HDMI-aktiverade utgångsenheter
till en enda HDMI ingångsport. Vilket gör att du slipper byta kablar för att växla mellan olika HD ljudoch videokällor.
HDMI-switchen stödjer höghastighets HDMI-enhetsanslutningar och Dolby Digital TrueHD och DTS-HD
HD-ljudformat och -skärmupplösningar på upp till 1080p (hdtv) / 1920 x 1200 (-dator) vilket
säkerställer ljud- och videoupplevelser med hög kvalitet. Passar anslutningar på lång distans.
Switchen erbjuder signalförbättring och kan användas med anslutningar med längre kablar, vilket
förbättrar HDMI-signalen för optimerad kvalitet.
Switchen ger en ekonomisk lösning för anslutning av flera HDMI-utgångsenheter (Blu-Ray spelare,
DVD-spelare etc.) till en enda port på en HD LCD/Plasma TV.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Perfekt för hemmabio-situationer, när din TV:s ingångsportar inte räcker till alla dina enheter.
• Bra att använda för presentationer, på mässor, under konferenser, i detaljhandeln och
underhållningsapplikationer där flera källenheter krävs.
• Används för videoinstallationer på väggar i detaljhandeln för att stödja flera ingångskällor och göra
det enkelt att byta ut dem
• Perfekt för professionella A/V-testbänkar som testar flera enheter

• Perfekt lösning för att ansluta och växla mellan flera PC-datorer till en skärm

Funktioner
• Lättanvänd fjärrkontroll för att växla mellan enheter
• Stödjer HDTV-upplösningar från 480i till 1080p
• Stödjer PC-upplösningar från 640 x 480 till 1920 x 1200
• Höghastighets HDMI®, HDCP 1.1 och DVI 1.0 kompatibel
• Dolby Digital TrueHD och DTS-HD audio

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

AV-ingång

HDMI

Portar

4

AV-utgång

HDMI

Audio

Ja

Maximal kabellängd

65.6 ft [20 m]

Stödda upplösningar

HDTV - 480i~1080p

Prestanda

PC - 640x480~1920x1200
Färgdjup

30/36 bitars färgdjup

Bandbredd

2.25Gbps (Single Link)

Audio-specifikationer

Stödjer Dolby Digital TrueHD och DTS-HD

Connector A

HDMI (19-stifts)

Connector B

HDMI (19-stifts)

Kontakt(er)

Ström

Power Source

AC-adapter medföljer

Inspänning

100 - 240 AC

Utspänning

5 DC

Utström

1A

Polaritet på mittpol

Positiv

Strömförbrukning

5

Färg

Svart

Kabinettyp

Av plast

Produktlängd

9.4 in [24.0 cm]

Produktbredd

4.1 in [10.4 cm]

Produkthöjd

1.7 in [44.0 mm]

Produktvikt

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]

Fraktvikt
(förpackning)

21.7 oz [616.0 g]

Ingår i paketet

HDMI® video-switch

Utseende

Förpackning

Vad det är i
lådan

IR-fjärrkontroll
Universell strömadapter (US/UK/EU/AU)
Instruktionsbok

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

