Εναλλαγέας DisplayPort 1.4 2 x 2 DisplayPort εισόδου σε 1 x 2
DisplayPort εξόδου 8K
Περιγραφή
Αυτός ο εναλλαγέας DisplayPort της Delock μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση σε μια οθόνη υψηλής
ανάλυσης 8K με δύο εισόδους DisplayPort. Οι δύο
είσοδοι μπορούν να εναλλαχθούν ανάμεσα σε δύο
συνδεδεμένα PC. Εναλλακτικά, δύο οθόνες 4K μπορούν
να μοιραστούν ανάμεσα στους δύο συνδεδεμένους
υπολογιστές.
Το κουμπί στην συσκευή ή το τηλεχειριστήριο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να εναλλαχθείτε ανάμεσα στις
συσκευές DisplayPort. Η έξοδος είναι ικανή για διπλή
λειτουργία (DP++), ώστε μια οθόνη HDMI ή DVI να
μπορεί να συνδεθεί με έναν κατάλληλο αντάπτορα.

Σημείωση
Η απόσταση ανάμεσα στην πηγή και στον διακόπτη DisplayPort δε θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 2 μ. σε αναλύσεις 8K @ 30 Hz.
Η απόσταση ανάμεσα στον διακόπτη DisplayPort και την οθόνη δε θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 10 μ. σε ανάλυση 8K @ 30 Hz.
Χαρακτηριστικά
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of China
Συσκευασία: Retail Box

• Συνδετήρας:
Είσοδος:
2 x 2 DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
1 x συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
Έξοδος:
1 x 2 DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
• Εναλλαγή μέσω κουμπιού ή τηλεχειριστηρίου υπερύθρων
• Ενδεικτική λυχνία LED για ενεργή θύρα
• Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
• DisplayPort 1.3, 1.2 και 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
• Η έξοδος DisplayPort υποστηρίζει Διπλή λειτουργία DP++
• Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
• Ανάλυση έως και 7680 x 4320 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο
υλικό)
• Μεταλλικό περίβλημα
• Χρώμα: μαύρο
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 130 x 74 x 30 mm
Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος
• Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
• Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
• Ausgang: 5 V / 1,0 A
• Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
• Διαστάσεις:
εσωτερικά: ø περ. 1,35 mm
εξωτερικά: ø περ. 3,5 mm
μήκος: περ. 7,0 mm
Απαιτήσεις συστήματος
• Μια ελεύθερη θύρα DisplayPort στο σύστημά σας και οθόνη
• Καλώδια σύνδεσης DisplayPort
Περιεχόμενα συσκευασίας
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• Διακόπτης DisplayPort
• Τηλεχειριστήριο
• Εξωτερική παροχή ρεύματος
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες
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General
Προδιαγραφές:

DisplayPort 1.4

Interface
Έξοδος:

2 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό

Είσοδος :

1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm
4 x DisplayPort 20 pin female

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics
Περίβλημα Χρώμα:

μαύρο

Υλικό περιβλήματος:

μέταλλο

Μήκος:

90 mm

Width:

73 mm

Height:

31 mm

Power supply
Type:

Euro wall power supply

Input:

AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A

Output:

5V/1A

Connector:

DC male 5.5 mm x 2.1 mm

Cable length:

1m

© 2021 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο
δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
87750

3/3
05.08.2021

