Delock Σετ Επέκτασης HDMI με καλώδιο Cat.6 4K 30
Hz
Περιγραφή
Αυτό το σετ επέκτασης HDMI της Delock μπορεί να μεταδώσει
σήματα βίντεο / ήχου υψηλής ανάλυσης και ένα σήμα ελέγχου IR
μέσω ενός μόνο καλωδίου δικτύου. Στην ανάλυση 4K 30 Hz, είναι
εφικτή απόσταση έως και 40 μ. , και στην ανάλυση 1080p, η
απόσταση μπορεί να φτάσει τα 70 μ. Το σετ διαθέτει ευρείες
εφαρμογές σε αίθουσες συνεδρίων, για τηλεκπαίδευση ή σε
μεγάλες οθόνες.

Αρ. προϊόντος 65832
Βρόχος εξόδου HDMI
Ο μεταδότης διαθέτει έναν βρόχο εξόδου HDMI, ώστε το σήμα να

EAN: 4043619658329

μπορεί να περνά διαδοχικά στον επόμενο συμβάτη (extender) ή σε

Χώρα προέλευσης: China

μια οθόνη.

Συσκευασία: Retail Box

Ενέργεια μέσω Καλωδίου (PoC)
Το σετ υποστηρίζει Ενέργεια μέσω Καλωδίου (Power over Cable)
(PoC), ώστε μόνο οι μεταδότες να απαιτούν παροχή ενέργειας. Ο
λήπτης λαμβάνει ενέργεια μέσω του καλωδίου δικτύου και γι’ αυτό
το λόγο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ πιο ευέλικτα.
Βιδωτή σύνδεση DC
Η παροχή ενέργειας με τον βιδωτό σύνδεσμο διαβεβαιώνει μια
ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση – τέλεια για επαγγελματικές
εγκαταστάσεις προς αποφυγή τυχαίων αποσυνδέσεων.

Χαρακτηριστικά
Συνδετήρας Πομπός:
Είσοδος:
1 x HDMI-A θηλυκό
1 x βιδωτός συνδετήρας ρεύματος DC 12 V
Έξοδος:
1 x θηλυκός RJ45
1 x HDMI-A θηλυκό
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (IR)
© 2022 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον
αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

www.delock.de
65832

1/4
22.11.2022

Συνδετήρας Δέκτης:
Είσοδος:
1 x θηλυκός RJ45
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (IR)
Έξοδος:
1 x HDMI-A θηλυκό
Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
Μετάδοση σημάτων IR 30 - 60 kHz
Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
Υποστήριξη EDID και HDCP
Υποστηρίζει PoC (Power Over Cable)
Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 3,0 W
Μεταλλικό περίβλημα
Επιλογή σύνδεσης στον τοίχο
Χρώμα: μαύρο
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 80 x 69 x 17 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος
Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
Έξοδος: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
Διαστάσεις:
εσωτερικά: ø περ. 2,1 mm
εξωτερικά: ø περ. 5,5 mm
μήκος: περ. 9 mm

Απαιτήσεις συστήματος
Καλώδιο HDMI
Ένα καλώδιο δικτύου Cat.5e ή Cat.6

Περιεχόμενα συσκευασίας
Μεταδότης HDMI
Παραλήπτης HDMI
Μεταδότης υπερύθρων
Υπέρυθρος δέκτης
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Παροχή ρεύματος
Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες
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General
Mounting type:

Τοποθέτηση σε τοίχο

Interface
Συνδετήρας 1:

1 x HDMI-A θηλυκό

Συνδετήρας 2:

1 x θηλυκός RJ45

σύνδεσμος 3:

1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC

σύνδεσμος 4:

1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Περίβλημα Χρώμα:

μαύρο

Υλικό περιβλήματος:

μέταλλο
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