Draadloze scherm adapter met HDMI - 1080p - wireless HDMI display adapter
Productcode: WIFI2HDMCGE

Toon de inhoud van uw smartphone, tablet of laptop draadloos op een HDMI-scherm met behulp van
deze draadloze Miracast- en WiDi-adapter. De HDMI-over-draadloos-adapter biedt native
ondersteuning van Miracast of WiDi mobiele apparaten zoals Android smartphones & tablets en
Windows® 8.1 laptops, Ultrabooks & Surface tablets. Bij de WiDi-ontvanger wordt ook extra software
geleverd zodat hij gegarandeerd compatibel is met Windows-computers via een standaard wifi- of
vaste LAN-verbinding.
Houd uw vergaderruimte netjes en zonder kabelwarboel door uw HDMI-projector op bijna elk mobiel
apparaat aan te sluiten. Met native ondersteuning van een breed scala aan Miracast- en
WiDi-smartphones en -tablets inclusief Samsung-apparaten met All-share & Screen Mirror software, is
deze Miracast-ontvanger bij uitstek geschikt voor BYOD (Bring Your Own Device)-applicaties op
kantoor en in vergaderruimtes.
Werk samen met uw collega's door uw scherm moeiteloos en draadloos met verschillende
videobronnen te delen en daartussen te schakelen. De Miracast-/WiDi-adapter heeft een intuïtieve
interface die probleemloze bediening garandeert.
Uw mobiele apparaat is ontworpen om mobiel te zijn. Dit betekent dat het scherm te klein is om met
meer dan twee personen te delen. Presenteer grote ideeën op het grote scherm vanaf het comfort en
de mobiliteit van uw eigen smartphone, tablet of laptop.
De WIFI2HDMCGE wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Voor het weergeven van audio/video-inhoud zoals een presentatie van uw smartphone of tablet op
een projector in een vergaderruimte
• Delen van foto's of video met audio vanaf uw smartphone of tablet met uw thuisbioscoopsysteem
• Weergave van multimediapresentaties op HDMI-schermen tijdens vakbeurzen en verkoopshows
vanaf een mobiele smartphone of tablet

Eigenschappen
• Native compatibiliteit met honderden apparaten (Miracast / WiDi)
• Software meegeleverd voor compatibiliteit met aanvullende apparaten (Windows)
• Geïntegreerde mediaserver voor draadloze of USB-opslagapparaten
• HDMI-uitgang met 1080p ondersteuning
• Optionele LAN-poort voor apparaten met vaste netwerkverbinding
• Optionele analoge audio/video-uitgang via meegeleverde kabel

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Poorten

1

AV-ingang

HDMI

AV-uitgang

HDMI

Bekabeling

Draadloos

Audio

Ja

Maximale digitale
resoluties

1920x1080/1080p

Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

Prestaties

Algemene specificaties Ondersteunde bestandsformaten in Media Server Mode: AVI,
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-TS, MPEG-4, 3GP, 3GP2, MOV, WMV
en DVR-MS

Connector(en)
Connector A

Draadloos N (IEEE 802.11n)

Connector B

USB Type-A (4-polig) USB 2.0
HDMI (19-polig)
RJ-45
3,5 mm mini-jack (3 standen)

Software
Besturingssystemen

Windows® 10 (32/64)
Windows® 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Android (v.4.3 and above)

Indicatoren
LED-indicatoren

LED voor voeding / activiteit

Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Uitgangsspanning

5 DC

Uitgangsstroom

1A

Vermogensopname

5

Bedrijfstemperatuur

0°C to 45°C (32°F to 131°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid

20%~80%

Voeding

Gebruiksomge
ving

Fysieke

eigenschappen
Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Lengte product

3.3 in [84 mm]

Breedte product

2.5 in [64 mm]

Hoogte product

0.9 in [24 mm]

Gewicht product

2.8 oz [80 g]

Package Length

9.8 in [25 cm]

Package Width

7.5 in [19 cm]

Package Height

2.1 in [53 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

19.2 oz [543 g]

Meegeleverd

Draadloze schermadapter

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

USB-kabel naar voedingsadapterpoort (optioneel voor
USB-voeding)
1 4-positie A/V-kabel
Installatie-cd voor software
Voedingsadapter

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

