Delock DisplayPort 2 - 1 Εναλλαγέας Δικατευθυντικός 8K 30 Hz
Περιγραφή
Αυτός ο διακόπτης DisplayPort από τη Delock είναι ένας
μη αυτόματα δικατευθυντικός διακόπτης για τη σύνδεση
διαφορετικών συσκευών στην υποδοχή DisplayPort. Ο
διακόπτης αυτός προσφέρει δύο διαφορετικές
εφαρμογές.
1.
Έως και 2 συσκευές μπορούν να συνδεθούν σε μια
οθόνη, μια τηλεόραση ή έναν προτζέκτορα. Με το
πάτημα ενός κουμπιού, μπορεί να επιλεγεί η συσκευή
που προβάλλεται στην οθόνη.
2.
Μια συσκευή DisplayPort μπορεί να συνδεθεί σε έως και
2 οθόνες. Η οθόνη στην οποία εμφανίζεται το σήμα
μπορεί να επιλεγεί με το πάτημα ενός κουμπιού. Η
ταυτόχρονη έξοδος βίντεο σε πολλές οθόνες δεν είναι
δυνατή.
Σημείωση
Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε καλώδια μικρής και υψηλής ποιότητας, ειδικά για τις
υψηλές ευκρίνειες.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
Λειτουργία 1
Είσοδος:
2 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC 5 V 1,35 x 3,5 mm
Έξοδος:
1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
Λειτουργία 2
Είσοδος:
1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC 5 V 1,35 x 3,5 mm
Έξοδος:
2 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
• Επιλογή θύρας DisplayPort με κουμπί
• Ανάλυση έως και:
7680 x 4320 @ 30 Hz
3840 x 2160 @ 144 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
• Χρώμα: μαύρο
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 83 x 63 x 18 mm

Αρ. προϊόντος 11478
EAN: 4043619114788
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort
• Καλώδιο DisplayPort
• Πηγή ενέργειας με μια ελεύθερη θύρα USB Τύπου-A
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Διακόπτης διπλής κατεύθυνσης
• Καλώδιο τροφοδοσίας USB, μήκος: περ. 1 m
• Εγχειρίδιο χρήστη
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Εικόνες
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General
Προδιαγραφές:

DisplayPort 1.4

Interface
Συνδετήρας 1:

1 x DisplayPort θηλυκό

Συνδετήρας 2:

2 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics
Περίβλημα Χρώμα:

μαύρο

Υλικό περιβλήματος:

μέταλλο

Μήκος:

83 mm

Width:

63 mm

Height:

18 mm
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