
Przełącznik HDMI Matrix 4x4 1080p
Przełączenia/Powielanie Obrazu Pomiędzy Czteroma Źródłami
Sygnału i Czteroma Wyświetlaczami, Zarządzanie Przez RS232,
Wzmacniacz Pasma Wideo, Pilot IR, 1080p, Czarny
Part No.: 207904
EAN-13: 0766623207904 | UPC: 766623207904

Features:

 Umożliwia udostępnianie sygnału HDMI z czterech źródeł pomiędzy
czteroma wyświetlaczami
 Obsługa rozdzielczości 1080p jak również wideo 3D HD oraz Głębi
Kolorów (36-bitowa/piksel)
 Zintegrowany wzmacniacz pasma wideo
 Rozdzielczość 1080p, wideo 3D, Głębia Kolorów
 Pilot zdalnego sterowania umożliwia łatwy i wygodny wybór źródła
sygnału / wyświetlacza
 Przełączanie źródła sygnału za pomocą przycisków na urządzeniu,
pilotem IR lub z poziomu konsoli RS232 (wymagana instalacja
oprogramowania z dołączonej płyty)
 Obsługa audio LPCM, DTS Digital, DTS-HD Master Audio oraz Dolby
TrueHD
 Obsługa wideo 3D oraz Głębi Kolorów do 48-bitów na piksel
 Współpraca z konsolami gier PlayStation oraz Xbox, odtwarzaczami Blu-
ray, dekoderami STB, odbiornikami telewizji satelitarnej oraz innymi
 Zasilanie AC, instalacja Plug and Play, nie wymaga specjalnej
konfiguracji
 Wytrzymała metalowa obudowa z możliwością postawienia na biurku (z
gumowymi stopkami) lub montażu ściennego (z uchwytami bocznymi)
 Instalacja Plug-and-play
 Pełna zgodność z HDCP
 Pozłacane styki zapobiegając korozji gwarantują optymalną wydajność
 Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Standardy oraz Certyfikaty
• HDMI 1.3
• HDCP 1.4a
• CE
• FCC
• RoHS

Parametry Techniczne
• Długość kabla od źródła sygnału do przełącznika: do 15m
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• Długość kabla od przełącznika do wyświetlacza: 15m
• Zasilanie: 12V DC 2A, zasilacz AC z kablem o długości 0.9m
• Bateria do pilota (w zestawie): litowa bateria guzikowa CR2025 3V

Złącza
• 4x HDMI żeńskie, 19-pinowe (sygnał wyjściowy)
• 4x HDMI żeńskie, 19-pinowe (sygnał wejściowy)
• 1x Serial/RS232/COM/DB9/D-Sub 9-pinowe (wejściowe)
• 1x Gniazdo zasilania 12V DC, OD 5.5 mm / ID 2.1 mm

Sygnał Wejściowy / Wyjściowy
• Wejściowy sygnał wideo: 400 - 600 mV
• Wejściowy sygnał DDC: 5 V p-p (TTL)
• Maksymalny zakres pojedynczego linku: 2.25 Gbps oraz rozdzielczość 1080p
• Wideo wyjściowe: HDMI 1.3, HDCP 1.4a
• Częstotliwość: 2.25 Gb/s / 225 MHz

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

Parametry Fizyczne
• Sygnalizacja diodowa: zasilanie oraz podłączenie portu
• Zasilacz: 12V DC 2A, kabel 0.9m
• Wymiary: 408 x 170 x 22.5 mm
• Waga: 2.1 kg
• Metalowa obudowa

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

Zawartość Opakowania
• Przełącznik HDMI Matrix 4x4 1080p
• Pilot
• Zasilacz
• Instrukcja szybkiej instalacji
• CD
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