
2-Portowy Przełącznik HDMI 4K
4K@60Hz, Zasilanie AC, Pilot Zdalnego Sterowania, Czarny
Part No.: 207867
EAN-13: 0766623207867 | UPC: 766623207867

Features:

 Umożliwia podłączenie dwóch źródeł sygnału AV Ultra High Definition
(UHD) do jednego wyświetlacza HDMI
 Obsługa automatycznego przełączania (po wykryciu sygnału UHD na
porcie), manualnego (przyciskami na urządzeniu) oraz zdalnego (przy
użyciu pilota IR)
 Obsługa rozdzielczości 4K@60Hz, wideo 3D, Głębi Kolorów oraz High
Dynamic Range (HDR)
 Obsługa wzmocnionego pasma wideo do 600 MHz oraz 6.0 Gbps na
kanał (18 Gbps łącznie) dla wyświetlaczy 4Kx2K
 Obsługa 36-bitowej Głębi Kolorów (12-bitowa na kanał), próbkowania
chrominancji 4:4:4 oraz przestrzeni kolorów YCbCr 4:2:0
 Obsługa skompresowanego audio DTS-HD Master, dźwięku
przestrzennego 7.1, Dolby TrueHD oraz nieskompresowanego 8
kanałowego audio LPCM
 Współpraca z Playstation oraz Xbox, odtwarzaczami Blu-ray,
dekoderami STB, odbiornikami satelitarnymi oraz innymi
 Zgodność z HDCP
 Plug and Play
 Instalacja typu Plug and Play, nie wymaga specjalnej konfiguracji
 Zintegrowany kabel HDMI
 Pozłacane styki
 Pozłacane styki zapobiegając korozji gwarantują optymalną wydajność
 Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Standardy i Certyfikaty
• HDCP 2.2 / 1.4
• CE
• FCC
• RoHS2

Parametry Techniczne
• Odległość do źródła sygnału do przełącznika: do 10 m
• Odległość od przełącznika do wyświetlacza: do 10 m
• Zasilacz: 5V DC 1A, kabel o długości 1.2 m
• Pobór mocy: 2W
• Bateria do pilota (w zestawie): litowa 3V CR2025
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Złącza
• 1x HDMI żeńskie 19-pinowe (sygnał wyjściowy)
• 2x HDMI żeńskie 19-pinowe (sygnał wejściowy)
• 1x Gniazdo zasilania 5V DC, OD 3.5 mm / ID 1.3 mm

Sygnał Wejściowy / Wyjściowy
• Wejściowy sygnał wideo: 400 - 600 mV
• Wejściowy sygnał DDC: 5 V p-p (TTL)
• Maksymalny zakres pojedynczego linku: 18 Gbps, 4096x2160 przy 60Hz
• Wyjściowy sygnał wideo: HDMI 2.0, HDCP 2.2

Obsługiwane rozdzielczości wideo:
• DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Parametry Fizyczne
• Sygnalizacja diodowa: zasilanie oraz podłączenie portu
• Przełącznik wyboru portu
• Wymiary: 81 x 51 x 20 mm
• Waga: 115 g
• Obudowa: metalowa

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

Zawartość Opakowania
• 2-Portowy Przełącznik HDMI 4K
• Zasilacz
• Pilot
• Instrukcja Szybkiej Instalacji
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