
Nadajnik extendera HDMI H.264 po IP do
ścian wizyjnych
Przekazuje po sieci sygnał ze złącza HDMI w rozdzielczości 1080p
w kompresji H.264; Przeznaczony do ścian wizyjnych (video wall)
oraz do transmisji Unicast i Multicast; możliwość montażu, kolor
czarny
Part No.: 208338
EAN-13: 0766623208338 | UPC: 766623208338

Features:

 Przeznaczony do używania w parze z odbiornikiem extendera HDMI
H.264 po IP do ścian wizyjnych - Intellinet, model 208345
 Skutecznie przekazuje sygnał 1080p w kompresji H.264 aż do 246
odbiorników (patrz model nr 208345) na odległość do 500 m po sieci*
 Skutecznie przekazuje sygnał wideo aż do 246 odbiorników (patrz
model nr 208345) na odległość do 500 m po sieci*
 Pracuje z przełącznikami rozbudowanymi kaskadowo do 4 poziomów w
sieci
 Obsługa ścian wizyjnych oraz połączeń typu punkt-punkt (unicast),
punkt-wielopunkt (unicast) oraz wielopunkt-wielopunkt (multicast)
 Kompresja wideo przy użyciu protokołu H.264 / MPEG-4 AVC
 Obsługa rozdzielczości 1080p@60Hz zgodnie ze standardem HDMI 1.3
 Przełącznik obrotowy do manualnej regulacji
 Szybkość przesyłania strumieniowego 15–60 Mbps
 Obsługa formatu audio LPCM przy 48 kHz
 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (OVP) do 20 V DC
 Pełna zgodność z HDCP
 Podłączenie Plug and Play z szybką konfiguracją sieciową
 Możliwość montażu z tyłu wyświetlacza w standardzie VESA
 Gwarancja 3 lata
 *Router lub przełącznik musi obsługiwać IGMP snooping, zapoznaj się z
dokumentacją sprzętu aby sprawdzić czy funkcja jest obsługiwana

Specyfikacja:

Standardy i Certyfikaty
• HDMI 1.3
• HDCP 1.2
• H.264
• DVI 1.0
• CE
• FCC
• RoHS2
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Specyfikacja techniczna
• Odległość od źródła obrazu: max. 100 m
• Odległość od źródła obrazu przez okablowanie sieciowe: max. 500 m
• Zasilanie: 5V DC 2A (kabel 1.4m)
• Sygnalizacja diodowa
• Przełącznik obrotowy do manualnej regulacji
• Standard VESA 100x100

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

Złącza
• 1x HDMI żeńskie
• 1x gniazdo RJ45
• 1x gniazdo zasilania 5V o średnicy zewnętrznej 5,5 mm

Sygnał wejściowy / wyjściowy
• Sygnał wejściowy wideo: 0,15 - 0,8 V
• Sygnał wejściowy interfejsu DDC: 5 V (TTL)
• Wyjście wideo: HDCP 1.2

Parametry fizyczne
• Wymiary: 87.2 x 88 x 27 mm
• Waga: 0.12 kg
• Obudowa: aluminiowa

Warunki otoczenia
• Temperatura pracy: 0 - 40°C
• Temperatura magazynowania: -20 - 60°C
• Wilgotność (bez kondensacji): 20 - 80%

Zawartość opakowania
• Nadajnik extendera HDMI H.264 po IP do ścian wizyjnych
• Adapter zasilania (jedna sztuka)
• Zestaw do mocowania naściennego
• Kabel HDMI 2 m
• Instrukcja
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