Delock HDMI 2 - 1 Comutator bidirecțional 4K 60 Hz compact
Descriere scurta
Acest comutator HDMI de la Delock este un comutator
manual bidirecțional pentru conectarea diferitor dispozitive
cu port HDMI. Acest comutator oferă două aplicații diferite.
1.
Până la 2 dispozitive pot fi conectate la un monitor,
televizor sau proiector. La apăsarea unui buton,
dispozitivul care este afișat pe ecran poate fi selectat.
2.
Un dispozitiv HDMI poate fi conectat la până la 2 ecrane.
Ecranul pe care este afișat semnalul poate fi selectat prin
simpla atingere a unui buton. Ieșirea simultană la mai
multe ecrane nu este posibilă.

Specificatii
• Conectori:
Funcția 1
Intrare:
2 x HDMI-A mamă
Ieșire:
1 x HDMI-A mamă
Funcția 2
Intrare:
1 x HDMI-A mamă
Ieșire:
2 x HDMI-A mamă
• High Speed HDMI specificație
• Acceptă HDR
• Portul HDMI poate fi selectat prin intermediul unui buton
• Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele
hardware conectate)
• Nu este necesară o sursă de alimentare externă
• Carcasă din metal
• Culoare: negru
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 53 x 50 x 20 mm

Nr. 64072
EAN: 4043619640720
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Un port HDMI mamă disponibil
• Cablu HDMI
Pachetul contine
• Comutare bidirecțională
• Manual de utilizare
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General
Specification:

High Speed HDMI

Interface
Conector 1:

1 x HDMI-A cu 19 pini mamă

Conector 2:

2 x High Speed HDMI-A 19 pin female

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Carcasa uloare:

black

Material carcasă:

metal

Lungime:

53 mm

Width:

50 mm

Height:

20 mm
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