Delock HDMI 2 - 1 Εναλλαγέας Δικατευθυντικός 4K 60 Hz
Περιγραφή
Αυτός ο διακόπτης HDMI από τη Delock είναι ένας μη
αυτόματα δικατευθυντικός διακόπτης για τη σύνδεση
διαφορετικών συσκευών στην υποδοχή HDMI. 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 HDMI 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.
Προδιαγραφές
• Συνδετήρας:
Λειτουργία 1
Είσοδος:
2 x HDMI-A θηλυκό
Έξοδος:
1 x HDMI-A θηλυκό
Λειτουργία 2
Είσοδος:
1 x HDMI-A θηλυκό
Έξοδος:
2 x HDMI-A θηλυκό
• Προδιαγραφές High Speed HDMI
• Υποστηρίζει HDR
• Επιλογή θύρας HDMI με κουμπί
• Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο
υλικό)
• Δεν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία
• Μεταλλικό περίβλημα
• Χρώμα: μαύρο
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 53 x 50 x 20 mm
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Απαιτήσεις συστήματος
• Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα HDMI
• Καλώδιο HDMI
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Διακόπτης διπλής κατεύθυνσης
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες
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General
Tehnički podaci:

High Speed HDMI

Interface
Priključak 1:

1 x HDMI-A 19-polni ženski

Priključak 2:

2 x High Speed HDMI-A 19 pin female

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Kućište boja:

crna

Materijal kućišta:

metal

Duljina:

53 mm

Width:

50 mm

Height:

20 mm
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