
Extender HDMI po Skrętce Cat5e/6 Zestaw
Podtynkowy
Przedłużenie Sygnału HDMI (1080p na odległość do 60m) Przy
Użyciu Pojedynczego Kabla Cat5e/Cat6
Part No.: 207607
EAN-13: 0766623207607 | UPC: 766623207607

Features:

 Przedłużenie sygnału HDMI pomiędzy urządzeniem źródła sygnału HDMI
a wyświetlaczem HD lub projektorem na odległość 60m przy użyciu
jednego kabla Cat5e/Cat6
 Możliwość montażu podtynkowego, zapewnia profesjonalny wygląd
instalacji dzięki prowadzeniu przewodów wewnątrz ściany
 Obsługa rozdzielczości 1080p jak również wideo 3D HD oraz 24-bitowej
Głębi kolorów
 Odbiornik IR umożliwia współpracę z pilotami podczerwieni ułatwiając
kontrolę
 Obsługa bezstratnych formatów audio, w tym dźwięku przestrzennego
LCPM 5.1, DTS Digital oraz Dolby Digital
 Pełna zgodność z HDCP dla ochrony transmisji high-definition oraz
zapewnienia wysokiej jakości odbioru
 Obsługa wzmocnionego pasma wideo o przepływności do 2.25 Gb/s (dla
rozdzielczości 1080p)
 Możliwość zasilania przy użyciu dwóch zewnętrznych zasilaczów lub
przy użyciu wbudowanych bloków zaciskowych 5V DC/1A
 Możliwość użycia 5m kabli HDMI po stronie nadajnika oraz odbiornika
zwiększa zasięg transmisji
 Pozłacane styki
 Plug and Play - nie wymaga specjalnej instalacji oraz konfiguracji
 Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Standardy oraz Certyfikaty
• HDMI
• HDCP
• DVI 1.0
• CE
• FCC
• RoHS
• VESA

Parametry Techniczne
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• 1080p przy użyciu kabla Cat6 o długości do 60 m
• 720p przy użyciu kabla Cat6 o długości do 70 m
• 480p przy użyciu kabla Cat6 o długości do 100 m
• Diodowa sygnalizacja Zasilania / Statusu
• Możliwość instalacji podtynkowej na ramce lub w puszcze
• Zasilanie: 5V DC / 1A

Złącza
• 1x HDMI żeńskie (nadajnik/odbiornik)
• 1x RJ45 żeńskie (nadajnik/odbiornik)
• 1x Gniazdo 5V DC (nadajnik/odbiornik)
• 1x Gniazdo IR (nadajnik/odbiornik)
• 1x Blok zaciskowy 5V DC/1A (nadajnik/odbiornik)

Sygnał Wejściowy / Wyjściowy
• Wejściowy sygnał wideo: 0.5 V - 1 V p-p
• Wejściowy sygnał DDC: 5 V p-p (TTL)
• Maksymalna rozdzielczość pojedynczego linku: 1920 x 1200, 1080p
• Wideo wyjściowe: HDCP, DVI 1.0
• Przepływność: 1.65 Gb/s / 165 MHz

Rozdzielczość Wideo
• DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Parametry Fizyczne
• Wymiary: 150 x 70 x 32 mm
• Waga: 0.28kg (nadajnik, odbiornik, zasilacze, kable IR)
• Długość kabla IR: 1.2m
• Długość kabla zasilacza: 1.5m

Zawartość Opakowania
• Extender HDMI (moduł nadajnika i odbiornika)
• Zasilacz (do nadajnika i odbiornika)
• Kable IR (dwa)
• Pokrywa zewnętrzna (dwie)
• Taśma dwustronna oraz śrubki montażowe / klipsy
• Instrukcja szybkiej instalacji
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