Delock HDMI bővítő szett Cat.6 kábelen keresztül 4K
30 Hz
Leírás
Ez a Delock HDMI bővítő szett magas minőségű video /audio jelek,
valamint egy IR kontroljel továbbítására alkalmas egyszerű hálózati
kábelen keresztül. 4K 30 Hz felbontáson akár 40 méteres
távolságban lehetséges a jelátadás, és 1080p felbontás esetén a
távolság akár a 70 métert is elérheti. A szett sokféle alkalmazása
lehetséges konferenciatermekben tele-oktatás vagy nagy képernyők
esetén.

Tételszám 65832
HDMI ciklus kimenet
Az átadónak van egy HDMI ciklus kimenete, így a jel kaszkádolható a

EAN: 4043619658329
Származási hely: China

következő bővítőhöz vagy egy kijelzőhöz.

Csomag: Retail Box
Power over Cable (PoC)
A szett támogatja a Power over Cable (PoC) technológiáját, így csak
az

átalakítónak

szükséges

tápellátást

biztosítani.

A

fogadó

egységárammal ellátott a hálózati kábelen keresztül és így
flexibilisebben használható.
Csavarozható DC kapcsolat
A tápellátás csavarozható csatlakoztatóval biztosít egy biztonságos
és

megbízható

kapcsolatot

–

megfelelő

professzionális

installálásokhoz, kivédve a csatlakozás esetleges megszakadását.

Műszaki adatok
Csatlakozó Adó:
Bemenet:
1 x HDMI-A hüvely
1 x DC 12 V csavarozható (menetes) áram konnektor
Kimenet:
1 x RJ45 hüvely
1 x HDMI-A hüvely
1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (IR)
Csatlakozó Vevő:
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Bemenet:
1 x RJ45 hüvely
1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (IR)
Kimenet:
1 x HDMI-A hüvely
Hang- és videojelek továbbítása
Infravörös jelek továbbítása 30 - 60 kHz
Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 30 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
Támogatja az EDID-t és a HDCP-t
PoC (Power Over Cable) támogatása
Energiafogyasztás: max. 3,0 W
Fémburkolat
Falraszerelhető
Szín: fekete
Méretek (HxSzxM): kb. 80 x 69 x 17 mm

A tápegység műszaki adatai
Fali tápegység
Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
Kimenet: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
Földelés kívül, pozitív belül
Méret:
belül: ø kb. 2,1 mm
kívül: ø kb. 5,5 mm
hosszúság: kb. 9 mm

Rendszerkövetelmények
HDMI-kábel
Egy Cat.5e vagy Cat.6 hálózati kábel

A csomag tartalma
HDMI adó
HDMI vevő
Infravörös adó
Infravörös vevő
Tápegység
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Használati utasítás

Képek
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General
Mounting type:

Falra szerelhető

Interface
Csatlakozó 1:

1 x HDMI-A hüvely

Csatlakozó 2:

1 x RJ45 hüvely

csatlakozó 3:

1 x DC aljzat

csatlakozó 4:

1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Borítás szín:

fekete

Burkolat anyaga:

fém
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