VS132
2-Poorts VGA-splitser muurplaat (350MHz)

De VS132 video splitter is een versterkend apparaat om het videosignaal van één bron te dupliceren naar twee uitgangen, en is
ideaal voor elke monitor die analoge signalen gebruikt. De VS132 breidt tevens de overdrachtsafstand uit tot 65 m zodat hij
uitstekend geschikt is voor openbare omroepsystemen.
Om meervoudige VGA, SVGA, XGA, UXGA, QXGA, WUXGA en multisync videosignalen van hoge kwaliteit probleemloos over grote
afstanden over te dragen, is de VS132 de beste keuze. Andere nuttige toepassingen voor de VS132 video splitterzijn:
• Financieel: externe weergave van aandelenkoersen
• Educatie: externe weergave van lezingen en lessen naar aula's en klaslokalen
• Zakelijk: externe weergave van adressen naar overloopruimten; videovergadering; en demo's.
Opties
Een video-ingang naar twee video-uitgangen
Cascadeerbaar tot drie niveaus: levert tot 8 videosignalen
Ondersteunt tot 350 MHz bandbreedte
Overdracht over lange afstanden: tot 65 m *
Superieure videokwaliteit: 1920 x 1440
Compatibel met DDC, DDC2, DDC2B (alleen poort 1*)
Ondersteunt VGA, SVGA, XGA, UXGA,WUXGA en Multisync-monitoren
Opmerking: Als u een DDC-type monitor aansluit op Video Out 1, moeten alle andere monitoren in staat zijn om de hoogste
videoresolutie te ondersteunen die de DDC-monitor kan leveren.
* Video-inhoud die over heel grote afstanden wordt verzonden met een VGA-kabel kan resulteren in een lichte verslechtering
van het videosignaal en de kwaliteit.

Specificaties
Video Invoer
Interface’s

1 x HDB-15 Male (Blauw)

Verhindering

75 Ω

Maximale Afstand

1.8 m

Video Uitgang
Interface’s

2 x HDB-15 Female (Blauw)

Verhindering

75 Ω

Video
Maximale
Bandbreedte

350 MHz

Maximale Resolutie

Tot 1920 x 1440

Maximale Afstand

Tot 65 m

Connectoren
Stroom

1 x DC Stekker

Stroomverbruik

DC5.3V:0,42W:2BTU

Omgeving
Operatietemperatuur

0 - 50°C

Opslagtemperatuur

-20 - 60°C

Vochtigheid

0 - 80% RH, Niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen
Behuizing

Metaal

Gewicht

0,19 kg (0,42 lb)

Afmetingen (L x B x
H)

10.36 x 7.90 x 2.82 cm
(4.08 x 3.11 x 1.11 in.)

Kartonnen Partij

20 stuks

Let op

Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke
afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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