
Zestaw Extenderów H.264 HDMI Over IP,
odbiornik i nadajnik
Dystrybucja skompresowanego sygnału H.264 1080p poprzez sieć
na odległość do 100m, PoE 802.3af, Strumieniowanie Unicast i
Multicast, HDMI Loop-out w nadajniku, Obsługa IR, Możliwość
montażu, Czarny
Part No.: 208253
EAN-13: 0766623208253 | UPC: 766623208253

Features:

 Transmisja poprzez sieć skompresowanego sygnału H.264 1080p na
odległość do 100m (router/switch musi obsługiwać funkcję IGMP
snooping - zapoznaj się z jego dokumentacją)
 Transmisja poprzez sieć skompresowanego sygnału H.264 1080p na
odległość do 100m
 Transmisja poprzez sieć skompresowanego sygnału H.264 1080p na
odległość do 120m przez bezpośrednie połączenie za pomocą kabla
Ethernet
 Obsługa połączeń typu punkt-punkt (unicast), punkt-wielopunkt
(unicast) oraz wielopunkt-wielopunkt (multicast) poprzez port Ethernet
 Możliwość podłączenia do nielimitowanej liczby odbiorników (model
#208246), wraz z dodatkowym nadajnikiem (model #207577)
 Kompresja wideo przy użyciu protokołu H.264 / MPEG-4 AVC
 Obsługa rozdzielczości 1080p@60Hz zgodnie ze standardem HDMI 1.3
 Obsługa Power over Ethernet (PoE)
 Obsługa dwukierunkowego IR oraz RS232
 HDMI Loop-out w nadajniku
 Wyświetlacz LCD umożliwia szybki wybór kanału
 Przepustowość strumieniowania 15Mbps
 Obsługa formatu audio LCPM przy 48 kHz
 Pełna zgodność z HDCP
 Podłączenie Plug and Play z szybką konfiguracją sieciową
 Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Standardy i Certyfikaty
• HDMI 1.3
• HDCP 1.4
• PoE 802.3af
• H.264
• DVI 1.0
• CTS 1.2
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• CE
• FCC
• RoHS2

Parametry Techniczne
• Odległość od źródła sygnału do wyświetlacza: do 120m
• Zasilanie: 5V DC 1A (kabel 1.4m)
• Sygnalizacja diodowa
• Wyświetlacz LCD wyboru kanału
• Przycisk Reset

Obsługiwane Rozdzielczości
• 480i
• 576i
• 480p
• 576p
• 720p
• 1080i
• 1080p

Złącza
• 1x HDMI wejściowe (nadajnik)
• 1x HDMI Loop-out (nadajnik)
• 1x HDMI wyjściowe (odbiornik)
• 1x RJ45 żeńskie (nadajnik / odbiornik)
• 1x Gniazdo zasilania 5V DC OD 5.5 mm / ID 2.1 mm (nadajnik/odbiornik)
• 1x 3.5 mm/IR żeńskie: (nadajnik / odbiornik)
• RS232 (nadajnik / odbiornik)

Sygnał Wejściowy / Wyjściowy
• Wejściowy sygnał wideo: 0.5V - 1.0V p-p
• Wejściowy sygnał DDC: 5V p-p (TTL)
• Wideo wyjściowe: HDCP 1.4
• Zakres częstotliwości IR: 38 - 56 kHz

Parametry Fizyczne
• Wymiary (nadajnik i odbiornik): 119 x 79.5 x 28 mm
• Waga: 0.56 kg
• Obudowa: metalowa

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

Zawartość Opakowania
• Zestaw Extenderów HDMI Over IP, odbiornik i nadajnik
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• Zasilacz (dwie sztuki)
• Czujniki IR
• Blok phoenix do RS232
• Uchwyty do montażu ściennego (dwie na moduł)
• Pilot
• Instrukcja użytkowania
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