
 

4-Portowy Nadajnik Extendera Splittera
HDMI 1080p
Powiela Sygnał z Jednego Źródła na Cztery Porty Wyjściowe, Zwiększa
Zasięg Sygnału na Odległość do 50m Przy Użyciu Jednego Kabla
Sieciowego na Odbiornik, Wzmacniacz Pasma Wideo, Czarny
Part No.: 207829
EAN-13: 0766623207829 | UPC: 766623207829

Podłącz jedno źródło sygnału HDMI do czterech
wyświetlaczy

4-Portowy Nadajnik Extender HDMI 1x4 1080p Manhattan 207829 umożliwia
podłączenie aż do czterech monitorów lub telewizorów do jednego urządzenia
źródła sygnału HDMI i powielenie obrazu z urządzenia źródłowego na każdym z
czterech podłączonych Odbiornikami wyświetlaczach. Przy użyciu dobrej jakości
kabli sieciowych Kat6 Extender zapewnia niezawodną transmisję video w
rozdzielczości Full HD 1080p oraz wielokanałowego audio na zdecydowanie
większe odległości niż jest to możliwe przy użyciu kabli HDMI.

Elastyczne rozwiązanie w instalacjach AV

Dzięki możliwości podłączenia do czterech wyświetlaczy i powielania na nich
tego samego obrazu 4-Portowy Nadajnik Extender HDMI 1x4 1080p Manhattan
207829 jest idealnym narzędziem do instalacji profesjonalnych systemów AV w
salach konferencyjnych i szkoleniowych, salach lekcyjnych czy nawet sklepach
detalicznych, jak również do wyświetlania treści marketingowych i reklamowych
na targach. Transmisja sygnału HDMI po skrętce znacznie ułatwia
rozmieszczenie wyświetlaczy w wymaganych miejscach, jak również obniża
koszty instalacji niwelując konieczność stosowania wielu wzmacniaczy sygnału
HDMI.

Znakomita jakość obrazu

4-Portowy Nadajnik Extender HDMI 1x4 1080p Manhattan 207829 jest w pełni
zgodny ze standardami HDCP 1.4a oraz HDMI. Dzięki zastosowaniu
wzmacniacza pasma wideo zapewnia niesamowicie ostry, czysty oraz żywy
obraz w rozdzielczości 1080p na każdym z podłączonych wyświetlaczy. Ponadto
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obsługuje również video 3D w jakości HD, a także wielokanałowe, cyfrowe audio
jak na przykład LPCM, DTS czy Dolby TrueHD.

Features:

 Powiela i zwiększa zasięg cyfrowego sygnału AV High-Dedfinition (HD)
do czterech Odbiorników Extendera Splittera HDMI 1080p na odległość
do 50m przy użyciu kabla sieciowego
 Obsługa rozdzielczości 1080p jak również wideo HD 3D oraz Głębi
kolorów (24-bit/piksel)
 Rozdzielczość do 1080p, 3D, Głębia Kolorów
 Zintegrowany wzmacniacz pasma wideo
 Obsługa wzmocnionego pasma wideo do 1.65 Gbps (dla 1080p)
 Obsługa audio LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio oraz Dolby
TrueHD
 Elastyczne rozwiązanie dla projektów audio-wizualnych do sal
konferencyjnych oraz szkoleniowych, wyświetlania cyfrowych treści
informacyjnych oraz marketingowych
 Współpraca z Playstation oraz Xbox, odtwarzaczami Blu-ray,
dekoderami STB, odbiornikami satelitarnymi oraz innymi
 Pełna zgodność z HDCP
 Nadajnik TX wymaga podłączenia co najmniej jednego Odbiornika RX
(PN: 207836), możliwość podłączenia do czterech Odbiorników RX
 Zasilanie AC, instalacja Plug and Play, nie wymaga specjalnej
konfiguracji
 Instalacja Plug and Play
 Pozłacane styki zapobiegając korozji gwarantują optymalną wydajność
 Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Standardy i Certyfikaty
• HDCP 1.4a
• CE
• FCC
• RoHS2

Parametry Techniczne:
• Odległość od źródła sygnału do splittera (TX): do 15m
• Kabel Cat6: 1080p do 50m
• Kabel Cat6: 720p do 60m
• Kabel Cat6: 480p do 80m
• Odległość od odbiornika (RX) do wyświetlacza: do 15m
• Zasilacz: 12V DC 1A, kabel o długości 0.9m
• Diodowa sygnalizacja zasilania i statusu
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• Możliwość montażu ściennego
• Zasilacz: 12V DC

Złącza
  Nadajnik
• 1x HDMI żeńskie 19-pinowe (wygnał wejściowy)
• 4x Ethernet RJ45 żeńskie (sygnał wyjściowy)
• 1x Gniazdo zasilania 12V DC żeńskie
  Odbiornik (sprzedawany oddzielnie)
• 1x HDMI żeńskie 19-pinowe (sygnał wyjściowy)
• 1x Ethernet RJ45 żeńskie (sygnał wejściowy)
• 1x Gniazdo zasilania 12V DC żeńskie

Sygnał Wejściowy / Wyjściowy
• Wejściowy sygnał wideo: 400 - 600mW
• Wejściowy sygnał DDC: 5V p-p (TTL)
• Maksymalny zakres pojedynczego linku: 1.65 Gbps oraz rozdzielczość 1080p
• Wyjściowy sygnał wideo: HDMI 1.3, HDCP 1.4a
• Częstotliwość: 1.65 Gb/s / 165 MHz

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

Parametry fizyczne:
• Sygnalizacja diodowa: zasilanie oraz podłączenie portu
• Zasilacz: 12V DC 1A, kabel o długości 0.9m
• Włącznik
• Wymiary: 162 x 100 x 25 mm
• Waga: 0.43 kg
• Materiał obudowy: metal

Warunki otoczenia:
• Temperatura pracy: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Temperatura magazynowania: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
• Wilgotność (nieskondensowania): 0 - 96%

Zawartość Opakowania
• 4-Portowy Nadajnik Extendera Splittera HDMI 1080p
• Zasilacz
• Uchwyty do montażu ściennego
• Instrukcja szybkiej instalacji
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