
4K HDMI 2-poorts videosplitter – 1x2 HDMI splitter – Gevoed door USB-kabel of voedingsadapter – 4K 30
Hz

StarTech ID: ST122HD4KU

De ST122HD4KU 2-poorts video splitter ondersteunt Ultra HD (4K) en biedt daardoor verbazingwekkende
beeldkwaliteit, vier keer de resolutie van high-definition 1080p, waarbij een 4K HDMI-videobron wordt
weergegeven op twee HDMI-schermen. 

De 4K splitter is neerwaarts compatibel met vorige HDMI-revisies, en ondersteunt apparaten met een
videoresolutie van 1080p / 720p HDMI zoals computers, Blu-ray-spelers en kabel TV set-top boxes. Zelfs als u
momenteel nog geen 4K video nodig hebt, zorgt de videosplitter ervoor dat u nu al kunt profiteren van de
schermtechnologie van morgen, terwijl u uw huidige apparaten kunt blijven gebruiken. Bovendien ondersteunt
deze splitter 3D, waardoor u de splitter samen met uw stereoscopische 3D-videobron op actieve of passieve
3D-schermen kunt gebruiken.

Voor een probleemloze installatie kunt u de HDMI-splitter via de meegeleverde USB-kabel of
voedingsadapter voeden, afhankelijk van wat voor u het gemakkelijkst is. Daarnaast heeft de splitter een
geïntegreerde HDMI-bronkabel, waarmee u uw apparaat direct kunt aansluiten op uw HDMI-bron zonder een
extra kabel te moeten kopen. 

De ST122HD4KU wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van
StarTech.com.
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Toepassingen

Geef een 4K HDMI-signaal weer op twee verschillende HDMI-schermen
Presenteer 4K-schermen door hetzelfde videosignaal naar meerdere schermen te zenden
Toon bedrijfsinformatie of reclame op meerdere schermen in een winkelcentrum
Gebruik het voor de weergave van een aandelenticker of reclame bij financiële instellingen
Geef dezelfde informatie weer op meerdere schermen in wachtkamers van zorginstellingen

Eigenschappen

Ondersteunt Ultra HD videoresoluties tot 4K @ 30Hz
Met USB-voeding, inclusief optionele voedingsadapter
Geïntegreerde HDMI-bronkabel
Ondersteunt 3D-video
Ondersteunt 7.1 surround sound audio
2 HDMI-uitgangen
Compact
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Technische specificaties

Warranty 2 Years
Audio Ja
Industriestandaarden HDMI 1.4
Poorten 2
Uitgangssignaal HDMI
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 4K @ 30 Hz
Ondersteunde resoluties 3840x2160 (4K)

2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)

Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 0.5 A
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2 A
Breedte product 53 mm [2.1 in]
Gewicht product 235 g [8.3 oz]
Hoogte product 18 mm [0.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 615 mm [24.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.3 kg [0.8 lb]
Meegeleverd 1 - HDMI-splitter
Meegeleverd 1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU)
Meegeleverd 1 - USB-voedingskabel
Meegeleverd 1 - Handleiding
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Certificaties, rapporten en compatibiliteit
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