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Link do produktu: https://kvm24.pl/odbiornik-hdmi-hdbaset-lite-ve801r-p-456.html

Odbiornik HDMI HDBaseT-Lite
VE801R
Cena brutto

631,49 zł

Cena netto

513,41 zł

Numer katalogowy

ATE_VE801R-AT-G

Opis produktu
Odbiornik HDMI VE801R
Urządzenie VE801R HDMI HDBaseT-Lite to odbiornik, który pozwala na połączenie nadajników HDBaseT w celu transmisji sygnału na odległość
do 70 m od źródła za pomocą jednego kabla Cat 5e/6/6a. VE801R obsługuje funkcje HDMI, które obejmują 3D, Deep Color i rozdzielczość 4K,
oraz dźwięk Dolby Digital 5.1, DTS HD, a także jest zgodny z HDCP. Uniwersalna budowa urządzenia VE801R sprawia, że jego instalacja staję się
bardzo ułatwiona co pozwala zamontować odbiornik w dowolnym miejscu.

Kompatybilne moduły nadajnika: HDBaseT: VE801T

Cechy odbiornika:
Łączność HDBaseT – pozwala na transmisję sygnału z połączenia HDMI na duże odległości za pomocą kabla Cat 5e/6/6a
Funkcje przeciwzakłóceniowe HDBaseT – chronią przed zakłóceniami sygnału w czasie transmisji obrazu wideo wysokiej jakości z
użyciem technologii HDBaseT
EDID Expert – konfiguruje optymalne ustawienia EDID w celu zapewnienia płynnego uruchamiania, obrazu wysokiej jakości i używa
najlepszej rozdzielczości dla różnych ekranów
Możliwość montażu w szafie

Schemat połączenia:

wygenerowano w programie shopGold

Specyfikacja techniczna
Wyjście wideo
Interfejsy
Impedancja
Wideo
Maks. szybkość transmisji danych
Maks. zegara pikseli
Zgodność

Maks. rozdzielczość / odległość

Audio
Wyjście
Złącza
Zasilanie
Pobór mocy
Środowiskowe
Temperatura robocza
Temperatura przechowywania
Wilgotność
Właściwości fizyczne
Obudowa
Masa
Wymiary(D x S x W)
Dimensions (L x W x H) with bracket
Dimensions (L x W x H) without bracket
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1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
100Ώ
10,2 Gbps (3,4 Gbps na linię)
340 MHz
HDMI (3D, Deep Color, 4K)
Zgodność z HDCP
Consumer Electronics Control (CEC)
Do 4K przy 35 m (Cat 5e/6)/40 m (Cat 6a);
1080p przy 60 m (Cat 5e/6)/70 m (Cat 6a)
*Obsługa 4K:
4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 60 Hz (4:2:0);
4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 30 Hz (4:4:4)
1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
1 x gniazdo DC (czarny) z blokadą
DC5V:4.24W:20BTU
0 - 50°C
-20 - 60°C
0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Metal
0.25 kg ( 0.55 lb )
9.86 x 8.70 x 3.00 cm
(3.88 x 3.43 x 1.18 in.)
9.86 x 8.70 x 3.00 cm
(3.88 x 3.43 x 1.18 in.)
9.42 x 6.60 x 2.90 cm

Uwaga
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(3.71 x 2.6 x 1.14 in.)
Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK
standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą
być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

