
4-poort VGA Audio Video Schakelaar met Bediening via RS232

Productcode: VS410RVGAA

Met de VS410RVGAA 4-poort VGA audio/video-schakelaar met RS232-bediening kunt u schakelen 
tussen vier verschillende VGA-signalen, alsmede de bijbehorende audio, voor weergave op een enkel 
beeldscherm of projector met een resolutie tot 1920x1200 (PC) of 1080p (HDTV).De VGA-schakelaar 
is een ideale oplossing wanneer er weinig VGA- en audio-ingangen beschikbaar zijn. Het bespaart u de 
moeite aansluitingen op het beeldscherm en de audio-receiver te moeten omwisselen en u kunt er de 
videobron snel en gemakkelijk per knopdruk mee selecteren.De VGA-schakelaar biedt ook handige 
schakelmogelijkheden op afstand, ofwel via seriële RS232 of via de meegeleverde 
infrarood-afstandsbediening – een handige aanvulling voor presentaties, op beurzen, in beveiligde 
omgevingen en dergelijke.Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

Toepassingen

• Perfect voor bijeenkomsten of vergaderingen waarbij gastsprekers gebruik kunnen maken van uw 
beeldscherm of projector

• Zeer geschikt voor gebruik bij presentaties, op beurzen en conferenties, in de detailhandel en de 
amusementswereld

• Uitstekende oplossing voor het aansluiten en schakelen tussen meerdere pc's of HDTV's op één 



beeldscherm

Eigenschappen

• Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200 (1080p)

• Ondersteunt VGA-videobandbreedte van 650 MHz

• Inclusief gebruiksvriendelijke afstandsbediening voor het schakelen tussen apparaten

• RS232-aansluiting voor bediening op afstand / off-site

• Druktoetsen op het voorpaneel

• 3,5mm audio-aansluitingen

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang VGA

3,5 mm audio

Poorten 4

AV-uitgang VGA

3,5 mm audio

Audio Ja

Prestaties

Maximale analoge 
resoluties

1920x1200 (PC), and 1080p (HDTV)

Bandbreedte 650 MHz (-3dB) max

Connector(en)

Connector A 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Connector B 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)



Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.6A

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 2.6A

Polariteit pin midden Positief

Vermogensopname 5

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium

Lengte product 6.5 in [16.5 cm]

Breedte product 11.3 in [28.7 cm]

Hoogte product 1.6 in [4.0 cm]

Gewicht product 3.3 lb [1.5 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 12.7 in [32.2 cm]

Package Width 2.7 in [68.0 mm]

Package Height 12.9 in [32.7 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.7 lb [2.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Infrarood-afstandsbediening

1 - 4x1 VGA-schakelaar



1 - 90cm VGA-kabel

1 - Universele voedingsadapter (VS/GB/EU/AU)

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


