
4x4 HDMI-matrisswitch med Picture-and-Picture Multiviewer eller videovägg

Produkt ID: VS424HDPIP

VS424HDPIP 4x4 HDMI-matrisswitchen med Picture-and-Picture (PAP) ger dig möjligheten att sömlöst 
kombinera och sända fyra HDMI audio/video-källor över fyra olika HDMI-skärmar med den extra 
fördelen att kunna kombinera flera bilder på samma skärm.

Den multiplexerande switchen för delad skärm kombinerar flexibiliteten från en matrisswitch med 
skalbarheten från en videovägg och ger dig friheten att kombinera videokällor på en enda skärm. Du 
kan även sända olika videokombinationer oberoende över fyra individuella skärmar. Switchen har full 
matriskonfiguration med stöd för fyra olika Picture-and-Picture-lägen per skärm: Matrisläge (1x1) / 
dubbelt läge (2x1) / kvadrupelt läge (4x1) / TV-väggläge (4x1).

Om du utrustar styrelserummet eller digitala skylt med en VS424HDPIP så ökar dina 
kommunikationsmöjligheter dramatiskt. Picture-and-Picture-matrisswitchen ökar inte bara 
kommunikationen med en faktor av fyra per skärm, utan låter dig även justera dina videokällor på 
avstånd via ditt lokala TCP/IP-nätverk eller den medföljande IR-fjärrkontrollen.

VS424HDPIP är en flexibel videoswitch som kan förbättra vilken videoskärm som helst. 
Picture-and-Picture-tekniken låter dig dela upp till fyra olika bilder på samma skärm för att reducera 
antal skärmar som behövs och så att du slipper slösa pengar på flera skärmar för dina digitala skyltar. 
För säkerhetsövervakning kan du kombinera fyra videokällor på en enda skärm för att överblicka allt 
mer effektivt och sända källorna till fyra olika skärmar på olika platser - du kan till och med zooma in 
på en enda källa för en närmare titt utan att påverka de andra tre skärmarna. Monteringsutrustning 
medföljer för mångsidiga installationsalternativ och för att garantera en städad och professionell 
installation.

VS424HDPIP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



      

Användning

• Lägg till flerskärmskonfigurationer till styrelserummet för bättre samarbete och idéutbyte

• Använd till dina digitala skyltar för att visa flera videokällor på samma skärm och sänd till fyra olika 
platser

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

• Idealisk för anslutning/växling av multipla källor testanläggningar, datacenter, supportavdelningar 
och videosändningsstationer

• Övervaka flera säkerhetskällor (kameror) samtidigt

Funktioner

• Öka din kommunikation genom att länka fyra HDMI audio/video-källor med fyra HDMI-skärmar

• Få hela bilden genom att visa flera källor på samma skärm eller blanda olika källor över flera 
skärmar

• Spara pengar och skärmar genom att kombinera flera källor per individuell skärm med stöd för 
Picture-and-Picture i helmatrisläge

• Monteringsutrustning medföljer

• Stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200/1080p

• Full matriskonfiguration med stöd för fyra olika Picture-and-Picture-lägen per skärm: Matrisläge 
(1x1) / dubbelt läge (2x1) / kvadrupelt läge (4x1) / TV-väggläge (4x1).

• Fjärrkontroll via RS232 (seriell), Telnet (TCIP/IP-nätverk) eller IR (fjärrkontroll medföljer)

• Välj vilken audiokälla som sänds med dina kombinerade videokällor

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

AV-ingång HDMI

Portar 4



AV-utgång HDMI

Kablage HDMI

Audio Ja

Prestanda

Maximal digital 
upplösning

1920x1200

Stödda upplösningar 1920x1200

1920x1080

1280x720

640x480

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer 7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)

1 - RJ-45

1 - IrDA (Infraröd, SIR/FIR)

Connector A 4 - HDMI (19-stifts)

Connector B 4 - HDMI (19-stifts)

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström-LED

1 - LED för meny (OSD)

2 - LED för menynavigering (+ / -)

4 - LED för val av utgång (A / B / C / D)

4 - LED för val av ingång (1 / 2 / 3 / 4)

1 - LED för val av läge (matris / dubbel / vägg)

1 - LED för spara



1 - LED för lås

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 12V DC

Inström 1 A

Utspänning 12V DC

Utström 3 A

Strömförbrukning 36

Miljö

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

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

Luftfuktighet 20 %–90 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 17.2 in [43.6 cm]

Produktbredd 9.8 in [25.0 cm]

Produkthöjd 1.9 in [4.9 cm]

Produktvikt 6.2 lb [2.8 kg]

Förpackning

Package Length 22.6 in [57.5 cm]

Package Width 16.2 in [41.2 cm]

Package Height 5.6 in [14.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 9.5 lb [4.3 kg]

Vad det är i lådan



Ingår i paketet 1 - 4x4 HDMI-matrisswitch

1 - Fjärrkontroll

2 - Monteringsfästen

1 - Installationsskiva med mjukvara

1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ)

1 - Instruktionsbok

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


