
HDBaseT over CAT 5 HDMI ontvanger voor
ST424HDBT - 70 m - 1080p
Product ID: STHDBTRX

De HDBaseT-ontvanger werkt met de ST424HDBT HDMI matrix switch voor het verlengen van een HDMI
audio-/videobron tot 70 m via Cat5e/6-kabels. Eén STHDBTRX ontvangerunit is vereist voor elk
afzonderlijk extern scherm.

Samen met de ST424HDBT vormt de CAT5 HDMI-ontvanger een digitale reclameoplossing die de kosten
en problemen elimineert van het bedienen van meerdere apparaten met een HDMI matrix switch en
extender in één systeem zonder kabelwarboel. Omdat het signaal wordt verlengd met standaard Cat5e/6
Ethernet-kabels met RJ45 connectors, kunt u uw bestaande kabelinfrastructuur gebruiken zonder de extra
kosten van speciale kabels of connectors.

Voor de bediening van een externe bron kan de HDMI-ontvanger ook een infraroodsignaal verlengen
vanaf een afstandsbediening en zo het scherm of de videobron bedienen van beide kanten of systemen,
met behulp van de meegeleverde IR extender- en ontvangerkabels.

De STHDBTRX wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.

www.startech.com/nl
0800 0230 168
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Sluit 4 verschillende HDMI-bronnen aan op 4 verschillende schermen,
op verschillende plaatsen rondom een groot gebouw zoals een
winkelcentrum, school of ziekenhuis

• Kies welke videobronnen worden weergegeven en schakel op elk
gewenst moment van de ene bron naar de andere

• Plaats de schermen op een gemakkelijke kijkplaats, terwijl het HDMI-
bronapparaat zich elders op een aparte, beveiligde plaats bevindt

Eigenschappen

• 70 m HDMI-verlenging via Cat5/6-kabel
• Inclusief IR-extender-/ontvangerkabels
• Montagesteunen meegeleverd
• Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
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Warranty 2 Years

Hardware Audio Ja

AV-ingang Ethernet

AV-uitgang HDMI

Bekabeling Cat5 UTP of beter

Chipsetcode Valens - VS010

Op elkaar aansluitbaar Ja

Poorten 1

Prestaties Audiospecificaties 7.1 surround sound

Max. afstand 70 m / 230 ft

Maximale digitale resoluties 1920x1200/1080p

Connector(en) Connector A 1 - RJ-45 Vrouwelijk

Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk

1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR) Vrouwelijk

Indicatoren LED-indicatoren 1 - Power

1 - Verbinding

1 - Modus

1 - Verbinding

1 - HDCP

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.5 A

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 2 A

Vermogensopname 10

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur -5 to 35°C (-41 to 95 °F)

Opslagtemperatuur -5 to 35°C (-41 to +95 °F)

Vochtigheid 5% tot 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 75 mm [3 in]

Gewicht product 215 g [7.6 oz]

Hoogte product 2.2 cm [0.9 in]
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Kleur Zwart

Lengte product 11 cm [4.3 in]

Type behuizing Aluminium

Verpakkingsinformatie Package Height 74 mm [2.9 in]

Package Length 21.1 cm [8.3 in]

Package Width 14.8 cm [5.8 in]

Verzendgewicht (verpakt) 558 g [19.7 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - HDMI-ontvangerunit

1 - Montagebeugels

1 - IR-set (zender/ontvanger)

1 - Universele netstroomadapter (VS/GB/EU/AUS)

1 - Installatie-instructies

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

www.startech.com/nl
0800 0230 168


