Delock Sada prodlužovače HDMI po kabelu Cat.6, 4K
30 Hz
Popis
Tato sada prodlužovače HDMI značky Delock slouží k přenášení
videosignálu a zvukového signálu s vysokým rozlišením a signálu
infračerveného řízení po jediném síťovém kabelu. Při rozlišení 4K,
30 Hz jsou možné vzdálenosti až 40 m a při rozlišení 1080p lze
dosáhnout vzdáleností až 70 m. Tato sada najde široké využití
v konferenčních místnostech, při dálkovém vzdělávání nebo u
velkých obrazovek.

Číslo produktu 65832
Výstupní smyčka HDMI
Vysílač má výstupní smyčku HDMI, takže signál lze kaskádně

EAN: 4043619658329
Země původu: China

přenášet na další prodlužovač nebo monitor.

Balení: Kartonová krabice
Napájení po kabelu (Power over Cable, PoC)
Tato sada podporuje napájení po kabelu (PoC), takže stačí napájet
proudem jen vysílač. Přijímač je napájen přes síťový kabel, a proto jej
lze využívat flexibilněji.
Šroubovací stejnosměrné připojení
Napájecí zdroj se šroubovacím konektorem zajišťuje pevné a
spolehlivé

připojení

–

dokonalé

pro

profesionální

instalace

k zamezení nechtěného odpojení.

Specifikace
Konektor Vysílač:
Vstup:
1 x HDMI-A samice
1 x DC 12 V napájecí konektor šroubovací
Výstup:
1 x RJ45 samice
1 x HDMI-A samice
1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (IR)
Konektor Přijímač:
Vstup:
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1 x RJ45 samice
1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (IR)
Výstup:
1 x HDMI-A samice
Přenos audio a video signálu
Přenos IR signálů o frekvenci 30 - 60 kHz
Rozlišení až 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
Podporuje EDID a HDCP
Podporuje PoC (Power Over Cable)
Spotřeba energie: max. 3,0 W
Kovová skříňka
Možnost zavěšení na zeď
Barva: černá
Rozměry (DxŠxV): cca. 80 x 69 x 17 mm

Specifikace napájecího zdroje
Napájení
Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
Výstup: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
Zem vně, plus uvnitř
Rozměry:
vnitřní: ø cca. 2,1 mm
venkovní: ø cca. 5,5 mm
délka: cca. 9 mm

Systémové požadavky
HDMI kabel
Jeden Cat.5e nebo Cat.6 síťový kabel

Obsah balení
Vysílač HDMI
Přijímač HDMI
Infračervený vysílač
Infračervený přijímač
Napájecí zdroj
Uživatelská příručka
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Příslušenství
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General
Mounting type:

Montáž na zeď

Interface
Konektor 1:

1 x HDMI-A samice

Konektor 2:

1 x RJ45 samice

konektor 3:

1 x DC jack

konektor 4:

1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Pouzdro barva:

černá

Materiál pouzdra:

kov
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