
Composiet Video Verlenger via Cat5 met Audio
Product ID: COMPUTPEXTA

Met de COMPUTPEXTA Composiet Video Verlenger via Cat5 met Audio kunt u een composiet videosignaal
tot 200 meter verlengen via standaard Cat5 UTP-bekabeling. De verlenger bestaat uit twee eenheden die
onderling kunnen worden verwisseld – de ene wordt in de buurt van de videobron geïnstalleerd en de
andere wordt in de buurt van het beeldscherm geplaatst, dat zich tot op 200 meter afstand kan bevinden.
Er is geen software of voedingsadapter nodig, dus het installeren en instellen gaat snel en probleemloos.
Het meegeleverde materiaal voor installatie / montage en de BNC naar RCA composiet video-adapters
bieden extra flexibiliteit in de plaatsing en het gebruik van het apparaat. Met 2 jaar garantie en gratis
levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Ideaal voor klaslokalen, projectoren, beurzen en de detailhandel
• Voor gebruik thuis of voor commerciële toepassingen als een snelle

en voordelige manier composiet video-apparatuur te verbinden over
lange afstanden

Eigenschappen

• Werkt STP en UTP Cat5-kabel
• Inclusief bevestigingsmateriaal voor wandmontage
• Eenvoudige en snelle installatie
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Warranty 2 Years

Hardware Audio Ja

Bekabeling Cat5 UTP of beter

Op elkaar aansluitbaar Nee

Poorten 1

Prestaties Max. afstand 200 m / 660 ft

Ondersteunde resoluties 480i, 480p

Connector(en) Aansluitingen externe eenheid 1 - BNC (RF coax) Vrouwelijk

1 - Composiet video (1 x RCA) Vrouwelijk

1 - RJ-45 Vrouwelijk

1 - Stereoaudio (2 x RCA) Vrouwelijk

Connectoren lokale eenheid 1 - BNC (RF coax) Vrouwelijk

1 - Composiet video (1 x RCA) Vrouwelijk

1 - RJ-45 Vrouwelijk

1 - Stereoaudio (2 x RCA) Vrouwelijk

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Inclusief 2x BNC naar RCA-composiet adapters

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 77 mm [3 in]

Gewicht product 335 g [11.8 oz]

Hoogte product 2.4 cm [0.9 in]

Kleur Zwart

Lengte product 11 cm [4.3 in]

Type behuizing Aluminium

Verpakkingsinformatie Package Height 84 mm [3.3 in]

Package Length 11.3 cm [4.4 in]

Package Width 11.6 cm [4.6 in]

Verzendgewicht (verpakt) 421 g [14.9 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Composiet video en audio verlenger

1 - Materiaal voor wandmontage

2 - BNC naar RCA adapter

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