DisplayPort 1.4 kapcsoló 2 x 2 DisplayPort bemenet - 1 x 2
DisplayPort kimenet 8K
Leírás
Ez a Delock DisplayPort kapcsoló használható egy magasfelbontású 8K monitor összekötéséhez két DisplayPort
bemenethez. A két bemenet váltható két hozzákapcsolt
személyi számítógép között. Illetve, két 4K monitor
megosztható két hozzákötött számítógép között.
Az eszközön lévő gomb vagy a távirányító segítségével
lehetséges a váltás az egyes DisplayPort eszközök között.
A kimenet duális módra alkalmas (DP++), így egy HDMI
vagy egy DVI monitor csatlakoztatható egy megfelelő
adapter segítségével.

Megjegyzés
A távolság a forrás és a DisplayPort kapcsoló között nem szabadna 2 m-nél nagyobbnak
lennie 8K @ 30 Hz felbontás esetén.
A távolság a DisplayPort kapcsoló és a monitor között nem szabadna 10 méternél
nagyobbnak lennie 8K @ 30 Hz felbontás esetén.
Műszaki adatok

Tételszám 87750
EAN: 4043619877508
Származási hely: Taiwan, Republic of
China
Csomag: Retail Box

• Csatlakozó:
Bemenet:
2 x 2 DisplayPort 20 érintkezős hüvely
1 x DC 5 V tápcsatlakozó
Kimenet:
1 x 2 DisplayPort 20 érintkezős hüvely
• Váltás gombbal vagy infravörös távirányítóval
• LED-jelzőfény az aktív port jelzésére
• DisplayPort 1.4 specifikáció
• Lefele kompatibilis DisplayPort 1.3, 1.2 és 1.1
• A DisplayPort-kimenet támogatja a kettős üzemmódú DP++ használatát
• Hang- és videojelek továbbítása
• Felbontás: max. 7680 x 4320 @ 30 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől
függően)
• Fémburkolat
• Szín: fekete
• Méretek (HxSzxM): kb. 130 x 74 x 30 mm
A tápegység műszaki adatai
• Fali tápegység
• Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
• Ausgang: 5 V / 1,0 A
• Földelés kívül, pozitív belül
• Méret:
belül: ø kb. 1,35 mm
kívül: ø kb. 3,5 mm
hosszúság: kb. 7,0 mm
Rendszerkövetelmények
• Egy szabad DisplayPort port a rendszeren és egy kijelző
• DisplayPort-csatlakozókábelek
A csomag tartalma
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• DisplayPort-kapcsoló
• Távvezérlő
• Külső tápegység
• Használati utasítás
Képek
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General
Műszaki adatok:

DisplayPort 1.4

Interface
Kimenet:

2 x DisplayPort 20 érintkezős hüvely

Bemenet:

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
Borítás szín:

fekete

Burkolat anyaga:

fém

Hosszúság:

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
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