
4-Portowy Przełącznik HDMI Multiviewer
1080p
Przełączanie Pomiędzy Czteroma Źródłami Sygnału na Jednym
Wyświetlaczu, Wzmacniacz Pasma Wideo, Pilot, Czarny
Part No.: 207881
EAN-13: 0766623207881 | UPC: 766623207881

Features:

 Umożliwia udostępnienie sygnału AV HDMI z czterech źródeł
jednocześnie na jednym wyświetlaczu lub z każdego oddzielnie
 Funkcja Multiviewer z obsługą czterech konfigurowalnych trybów: Pełny
ekran lub trzy warianty jednoczesnego wyświetlania obrazu z czterech
źródeł z opcją płynnego przełączania
 Obsługa rozdzielczości 1080p jak również wideo 3D HD oraz Głębi
Kolorów (36-bit/piksel)
 Rozdzielczość 1080p, 3D, Głębia Kolorów
 Zintegrowany wzmacniacz pasma wideo
 Obsługa audio LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio oraz Dolby
TrueHD
 Porty wyjściowe audio Stereo, Coaxial i Toslink umożliwiają podłączenie
wzmacniacza lub systemu audio zapewniając lepszą jakość dźwięku
 Przełączanie pomiędzy źródłami sygnału przy użyciu pilota zdalnego
sterowania lub przyciskami na urządzeniu
 Elastyczne rozwiązanie AV do sal konferencyjnych (podczas
udostępniania pomysłów i danych), do celów informacyjno-
marketingowych, tzw. digital signage (redukuje konieczność posiadania
wielu wyświetlaczy) czy do monitoringu lub innych aplikacji
 Współpraca z Playstation oraz Xbox, odtwarzaczami Blu-ray,
dekoderami STB, odbiornikami satelitarnymi oraz innymi
 Pełna zgodność z HDCP
 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
• HDMI 1.3
• HDCP 1.4a
• CE
• FCC
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• RoHS2

Parametry Techniczne
• Dystans od źródła sygnału do przełącznika: do 15 m
• Dystans od przełącznika do wyświetlacza: do 15 m
• Obsługa funkcji płynnego (seamless) przełączania przy takich samych
rozdzielczościach źródeł sygnału (trzy sekundy opóźnienia przy różnych
rozdzielczościach źródeł sygnału)
• Zasilanie: Zasilacz 12V DC @ 2A, długość kabla 0.9m
• Bateria do pilota (w zestawie): litowa bateria guzikowa CR2025 3V

Złącza
• 1x HDMI żeńskie 19-pinowe (sygnał wyjściowy)
• 4x HDMI żeńskie 19-pinowe (sygnał wejściowy)
• 1x Audio stereo żeńskie, 3.5mm (sygnał wyjściowy)
• 1x Coaxial żeńskie, S/PDIF (sygnał wyjściowy)
• 1x Toslink żeńskie (sygnał wyjściowy)
• 1x USB Mini-B (tylko do zastosowań serwisowych)
• 1x Gniazdo zasilania 12V DC, zew. ⌀ 5,5 mm / wew. ⌀ 2,1 mm

Sygnał Wejściowy / Wyjściowy:
• Wejściowy sygnał wideo: 400-600 mV
• Wejściowy sygnał DDC: 5V p-p (TTL)
• Maksymalny zakres pojedynczego linku: 2.25 Gbps, rozdzielczość 1080p
• Wyjściowy sygnał wideo: HDMI 1.3, HDCP1.4a
• Częstotliwość: 2,25 Gb/s przy 225 MHz

Rozdzielczości Video
• DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Parametry Fizyczne
• Sygnalizacja diodowa zasilania oraz podłączenia portu
• Zasilacz: 12V DC 2A, kabel 0.9m
• Włącznik
• Wymiary: 213 x 100 x 25 mm
• Waga: 0.46 kg
• Materiał obudowy: metal

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

Zawartość opakowania
• 4-Portowy Przełącznik HDMI Multiviewer 1080p
• Pilot zdalnego sterowania
• Zasilacz
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• Instrukcja szybkiej instalacji
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