
DIGITUS Professional Zestaw bezprzewodowego
przedłużacza sygnału HDMI, 30 m

DS-55309
EAN 4016032455196

Dzięki zestawowi bezprzewodowego przedłużacza sygnału HDMI
transmitujesz bezprzewodowo sygnały wideo HDMI i audio na
odległość do 30 m przy swobodnej widoczności i do 20 m przy
ograniczonej widoczności. Obsługa i instalacja jest przy tym dziecinnie
prosta. Prawdziwe „Plug & Play” – Wystarczy włożyć i gotowe.
Nadajniki i odbiorniki można zasilać energią elektryczną przez złącze
HDMI Twojego urządzenia (konieczne > 500 mAh), alternatywnie
(dodatkowo) załączonym kablem microUSB przez złącze USB
notebooka, komputera itd. Dzięki kompaktowej konstrukcji nadajnika i
odbiornika można go łatwo, szybko i indywidualnie zainstalować –
perfekcyjne rozwiązanie do sal posiedzeń, konferencyjnych lub
kongresowych. Da się go jednakże wykorzystać również w przypadku
zastosowań prywatnych do spontanicznej lub krótkotrwałej instalacji.
Przedłuż sygnał HDMI np. ze źródła (np. odbiornika TV/SAT, dekodera
STB, konsoli do gier, notebooka itd.) z Twojego pokoju i ustaw kolejny
telewizor/monitor np. na tarasie lub balkonie.

Transmituje bezprzewodowo sygnały wideo i audio HDMI w Full
HD na odległość do 30 m przy swobodnej widoczności

• Transmisja sygnałów HDMI w maksymalnej rozdzielczości 1080P /
60 Hz

• Transmisja sygnałów podczerwonych w zakresie częstotliwości
20–60 KHz

• Wersja HDMI: 1.3
• HDCP: 1.2
• Częstotliwość transmisji: 5 GHz
• Opóźnienie transmisji poniżej 220 ms
• Prędkość przesyłu danych HDMI: 10.2 Gbps
• Głębia barw: 8 bitów
• Dioda LED aktywności i połączenia
• Standard interfejsu szeregowego Display Data Channel (DCC):

DCC 1
• Obsługiwane formaty audio: LPCM
• Zużycie prądu: Nadajnik < 2,5 W, odbiornik < 2 W
• Obudowa z tworzywa ABS
• Temperatura pracy: 0 - 60°C
• Wymiary (1 jednostka): dł. 8,9 x szer. 3,9 x wys. 1,5 cm
• Masa (1 jednostka): 30 g
• Kolor: Czarny

Package contents

• 1x bezprzewodowy przedłużacz sygnału HDMI, moduł nadajnika
• 1x odbiornik bezprzewodowego przedłużacza sygnału wideo

HDMI
• 2x kabel microUSB, 1,0 m
• Instrukcja obsługi

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 30 7.20 43.00 33.00 38.00 53,922.00

Packaging Unit Inside 1 0.24 15.00 11.70 7.70 1,351.35

Packaging Unit Single 1 0.24 15.00 11.70 7.70 1,351.35

Net single without Packaging 1 0.03 8.90 3.90 1.50 52.07
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