
Trådlös skärmadapter med HDMI - 1080p

Produkt ID: WIFI2HDMCGE

Sänd trådlöst från smarttelefonen, surfplattan eller den bärbara datorn till en HDMI-skärm med denna 
trådlösa Miracast- och WiDi-adapter. HDMI-över-trådlös-adaptern har inbyggt stöd för Miracast- eller 
WiDi-kapabla mobila enheter som till exempel Android-smarttelefoner & -surfplattor och bärbara 
datorer med Windows® 8.1, Ultrabook-datorer & Surface-surfplattor. Extra mjukvara medföljer även 
med WiDi-mottagaren för garanterad kompatibilitet med Windows-baserade datorer genom en 
standard WiFi- eller trådad LAN-anslutning.

Slipp sladdhärvor i styrelserummet genom att ansluta HDMI-projektorn trådlöst till i stort sett vilken 
mobil enhet som helst. Denna Miracast-mottagare har inbyggt stöd för många olika Miracast- och 
WiDi-smarttelefoner och -surfplattor inklusive Samsung-enheter med All-share- och Screen 
Mirror-program och är perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret och i 
styrelserummet.

Samverka med dina medarbetare genom att enkelt och trådlöst dela och växla skärmen mellan olika 
videokällor. Miracast/WiDi-adaptern har ett intuitivt gränssnitt som garanterar problemfri användning.

Din mobila enhet är designad att vara bärbar. Det betyder att skärmen är för liten för att delas med 
fler än två personer. Presentera stora idéer på en stor skärm bekvämt och bärbart från din egna 
smarttelefon, surfplatta eller bärbara dator.

WIFI2HDMCGE täcks av en 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



     

Användning

• Visa multimedia-presentationer på HDMI-skärmar på mässor från en bärbar smarttelefon eller 
surfplatta

• Visa audio/videoinnehåll som t.ex. en presentation från din smarttelefon eller surfplatta med en 
projektor i styrelserummet

• Dela foton eller video med audio från smarttelefonen eller surfplattan till hemmabiosystemet

Funktioner

• Inbyggd kompatibilitet med hundratals enheter (Miracast/WiDi)

• Mjukvara medföljer för kompatibilitet med extra enhet (Windows)

• Inbyggd mediaserver för trådlösa enheter eller USB-lagringsenheter

• HDMI-utgång med stöd för 1080p

• Valfri LAN-port för trådade enheter

• Valfri analog audio/video ut med medföljande kabel

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

AV-ingång HDMI

Portar 1

AV-utgång HDMI

Kablage Trådlöst Ethernet

Audio Ja

Prestanda

Maximal digital 
upplösning

1920x1080/1080p



Stöd för widescreen Ja

Allmänna 
specifikationer

Filformat som stöds i läget mediaserver: AVI, MPEG-1, 
MPEG-2, MPEG-TS, MPEG-4, 3GP, 3GP2, MOV, WMV och 
DVR-MS

Kontakt(er)

Connector A 1 - Trådlös N (IEEE 802.11n)

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

1 - RJ-45

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 11, 10 (32/64)

Windows® 8 / 8.1 (32/64)

Windows 7(32/64)

Windows Vista (32/64)

Android (v.4.3 and above)

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström/aktivitet LED

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Utspänning 5 DC

Utström 1A

Strömförbrukning 5

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 131°F)

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



Luftfuktighet 20%~80%

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 3.3 in [84 mm]

Produktbredd 2.5 in [64 mm]

Produkthöjd 0.9 in [2.4 cm]

Produktvikt 2.8 oz [80 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 9.8 in [25 cm]

Package Width 7.5 in [19 cm]

Package Height 2.1 in [53 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.2 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Trådlös skärmadapter

1 - USB-kabel till strömadapter-port (valfritt för enhet 
med USB-ström)

1 - 1x 4-polig A/V-kabel

1 - Installationsskiva med mjukvara

1 - Strömadapter

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


