VS461
Comutador DVI/Áudio de 4 portas

O VS461 com 4 portas apresenta uma nova direção revolucionária em funcionalidade multimídia por combinar um switch de vídeo Single Link DVI
com qualidade estéreo de áudio. Agora você pode alternar facilmente entre vídeo digital e saída de áudio de 4 dispositivos digitais (como um DVD
player ou computadores), e aproveitar isto com uma única tela DVI e conjunto de auto-falante. Convenientemente alterne entre fontes na entrada DVI
usando botões localizados no painel frontal das unidades ou sente-se e use o controle remoto IR.
O VS461 foi melhorado de projetos anteriores por suportar Single Link DVI (Digital Video Interface), oferecendo qualidade de vídeo superior de até
1920 x 1200. O DVI suporta tanto entrada de vídeo digital (tela plana, projetor de dados, tela de plasma, TVs digitais e set-top boxes) quanto entrada
de vídeo analógica (TVs e monitores tradicionais).

Caraterísticas
Mostra a saída de vídeo de quatro dispositivos digitais (exemplos: DVD player, computador) em um único dispositivo de tela DVI
Totalmente compatível com DVI-Digital e DVI-Analógica
Áudio habilitado
Alterna rápido e fácil através de botões no painel frontal ou controle remoto IR.
Qualidade superior de vídeo – até 1920 x 1200
Detecção de equipamento ligado – se uma fonte DVI estiver desligada, o VS461muda automaticamente para a fonte ligada seguinte
Design empilhável
Suporta PCs e Macs
Compatível com HDCP
Especificações
Entrada de vídeo
Interfaces

4 x DVI-I Fêmea (Branco)

Impedância

100 Ώ

Distância máx.

1,8 m

Saída de vídeo

Interfaces

1 x DVI-I Fêmea (Branco)

Impedância

100 Ώ

Distância máx.

5m

Vídeo
Velocidade de dados
máx.

6,75 Gbps (2,25 Gbps por faixa)

Frequência de pixéis
máx.

225 MHz

Conformidade

Compatível com HDCP

Resolução máx.

Até 1920 x 1200

Distância máx.

Até 5 m

Áudio
Entrada

8 x Fichas Estéreo RCA Fêmea (Vermelho/Branco)

Saída

2 x Fichas Estéreo RCA Fêmea (Vermelho/Branco)

Conectores
Energia

1 x Ficha DC

Consumo de energia

DC5.3V:1.8W:8BTU

Especificações ambientais
Temperatura de
funcionamento

0 - 50°C

Temperatura de
armazenamento

-20 - 60°C

Humidade

0 - 80% HR, sem condensação

Propriedades físicas
Caixa

Metal

Peso

0.75 kg ( 1.65 lb )

Dimensões (C x L x A)

21.00 x 8.80 x 5.55 cm
(8.27 x 3.46 x 2.19 in.)

Lote de embalagem

10 unid.

Nota

Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão
LxPxA são expressas no formato CxLxA.
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