
4x4 VGA Matrix Video Schakelaar Splitter met
Audio
Product ID: ST424MX

Met de ST424MX 4x4 VGA Matrix Schakelaar / Splitter kunt u tot vier verschillende VGA-ingangen
(evenals de bijbehorende audiosignalen) over vier afzonderlijke beeldschermen of projectoren verdelen.

Door middel van handige druktoetsen stelt de VGA Matrix Schakelaar / Splitter u in staat elk van de vier
VGA-ingangssignalen en de bijbehorende audio afzonderlijk te schakelen. Dat betekent dat u voor een
maximale flexibiliteit en controle op ieder scherm een andere bron kunt weergeven of een bepaalde bron
kunt laten zien op meerdere schermen tegelijk.

Voor een optimale verdeling en regeling van het VGA-signaal, zelfs over langere afstanden, beschikt de
ST424MX VGA Matrix Schakelaar / Splitter over een ingebouwde signaalversterker, zodat er
beeldschermen tot op 65 m afstand van de signaalbron kunnen worden geplaatst met behoud van een
perfect signaal.

De ST424MX is ontworpen voor een maximale flexibiliteit en een effectief gebruik van beschikbare ruimte
en kan losstaand worden gebruikt of gemonteerd in een 19 inch rack met behulp van de (inbegrepen)
rack-oren.
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Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Neem de volledige controle over uw signaalbronnen en
beeldschermen / projectoren - zet een willekeurige bron op een
willekeurig scherm

• Toon multimediapresentaties waarbij er op een ander scherm
achtergrondinformatie wordt weergegeven bij zakelijke
besprekingen, in conferentieruimtes of op beurzen

• Perfect voor narrowcasting in de detailhandel waarbij er meer dan
één mediaspeler of PC dient te worden aangesloten

• Stel stagiaires / studenten in staat mee te kijken op uw scherm en
schakelen ze dan weer terug naar hun eigen scherm zodra de
demonstratie voorbij is

• Ideaal voor het schakelen tussen meerdere bronnen in
testlaboratoria, televisiestudio’s, automatiseringsafdelingen en
helpdesks

Eigenschappen

• Vier pc's / mediaspelers kunnen vier beeldschermen / projectoren
van video voorzien

• Ondersteunt het op elkaar aansluiten van extra eenheden
• Maximale resolutie van maximaal 1920 x 1440 pixels
• Maximaal 65 m kabellengte
• Voorzien van eenvoudig te bedienen selectietoetsen op het

voorpaneel
• Hoge videobandbreedte (350 MHz)
• Ondersteunt Multi-Sync video zoals RGBHV, RGsB en RGBS
• Ondersteunt DDC, DDC2 en DDC2B
• Frequentiebereik audio 20 Hz – 20 kHz
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Warranty 2 Years

Hardware Audio Ja

AV-ingang VGA

AV-uitgang VGA

Industriestandaarden DDC, DDC2, DDC2B

Op elkaar aansluitbaar Ja

Poorten 4

Rack-monteerbaar Ja

Prestaties Bandbreedte 350 MHz

Maximale analoge resoluties 1920x1440 @ 85Hz

Maximale kabellengte 65 m [213.2 ft]

Connector(en) Connector A 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk

4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk

Connector B 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk

4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.3A

Polariteit pin midden Positief

Uitgangsspanning 12 DC

Uitgangsstroom 1.25A

Vermogensopname 15

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 10.8 cm [4.3 in]

Gewicht product 1.1 kg [2.3 lb]

Hoogte product 4.2 cm [1.7 in]

Kleur Zwart

Lengte product 26.9 cm [10.6 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 27.9 cm [11 in]

Package Length 35.7 cm [14.1 in]

Package Width 82 mm [3.2 in]

Verzendgewicht (verpakt) 1.8 kg [3.9 lb]
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Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - VGA 4x4 Matrix Schakelaar

2 - Oren voor rackmontage

1 - Pakje met bevestigingsschroeven

1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)

1 - Handleiding

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