
DIGITUS Professional Zestaw przedłużacza HDMI, Full
HD, 50 m

DS-55100-1
EAN 4016032439929

Zestaw przedłużacza HDMI, 50 m przez kabel sieciowy (CAT
6/6a/7), EDID, 1x HDMI Loop Out, FHD 1080p

Zestaw przedłużacza sygnału wideo Zestaw przedłużacza Digitus
HDMI, Full HD to rozwiązanie do przedłużania sygnału wideo do 50 m
spełniające najwyższe wymagania. Przesyła cyfrowe sygnały wideo i
audio na maksymalną długość do 50 m. Najwyższa obsługiwana
rozdzielczość wideo to 1080p/60Hz. Na jednostce nadajnika znajduje
się przełącznik EDID-Switch, dzięki któremu można regulować
rozdzielczość oraz format audio sygnału wyjściowego. Na nadajniku
znajduje się również port HDMI Loop Out, który umożliwia
podłączenie lokalnego monitora. Dzięki obsłudze kabla PoC (power
over cable) jednostka nadajnika musi jednak posiadać zasilanie
elektryczne. W zestawie znajdują się dwa dwukierunkowe moduły na
podczerwień (nadajnik, odbiornik), poprzez które można za pomocą
pilota zdalnie sterować podłączonym źródłem sygnału wejściowego.

Zwiększa długość maksymalną kabla HDMI do 50 m, przy czym
pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem stosuje się tylko
pojedynczy kabel sieciowy

• Zwiększa maksymalną długość kabla HDMI do 50 m poprzez
pojedynczy kabel sieciowy

• Najwyższa obsługiwana rozdzielczość wideo: 1080p/60 Hz
• Obsługuje kable sieciowe CAT 6, CAT 6A

• EDID-Switch – umożliwia ustawianie rozdzielczości i formatu
audio na jednostce nadajnika

• HDMI Loop Out – umożliwia podłączenie lokalnego monitora do
jednostki nadajnika.

• Obsługuje kabel PoE (Power over Ethernet) – dzięki temu nie jest
potrzebne zasilanie elektryczne odbiornika

• Obsługa HDCP 1.2a
• Szerokość pasma: 4,95 Gbps
• Głębia barw: 8 bitów
• Obsługuje nieskompresowane sygnały audio, takie jak LPCM
• Obudowa metalowa
• Kompaktowe wymiary, prosta obsługa oraz instalacja
• Zasilacz: DC 12V/2A
• Wymiary (1x moduł): dł. 7,2 x szer. 6,70 x wys. 2,3 cm
• Kolor: czarny

Package contents

• 1x nadajnik przedłużacza sygnału wideo HDMI
• 1x odbiornik przedłużacza sygnału wideo HDMI
• 1x zasilacz: DC 12V/2A
• 1x nadajnik na podczerwień
• 1x odbiornik na podczerwień
• 1x instrukcja obsługi

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 10 11.50 42.50 31.50 42.00 56,227.50

Packaging Unit Inside 1 1.15 20.00 15.00 8.00 2,400.00

Packaging Unit Single 1 1.15 20.00 15.00 8.00 2,400.00

Net single without Packaging 1 0.14 7.20 6.70 2.70 130.25
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