VS231
2-portowy przełącznik audio-wideo HDTV

Dzięki 2-portowemu przełącznikowi VS231 nie trzeba nieustannie podłączać i odłączać przewodów. Ten wysokiej jakości przełącznik
komponentowego sygnału wideo (YPbPr) z wbudowaną obsługą dźwięku stereo doskonale sprawdza się w systemach HDTV o wysokiej
rozdzielczości, w których wymagane są dodatkowe wejścia. Urządzenie VS231 pozwala wygodnie podłączyć odtwarzacz DVD i przystawkę
telewizyjną lub odbiornik wideo do telewizora lub projektora HDTV. Dodatkowy komfort obsługi zapewnia pilot na podczerwień, który umożliwia
przełączanie sygnału źródłowego bez podchodzenia do urządzenia. Przełącznik HDTV VS231 obsługuje urządzenia cyfrowe o wysokiej
rozdzielczości, takie jak odtwarzacze i nagrywarki DVD, przystawki telewizyjne, odbiorniki satelitarne i inne. Może być także stosowany w systemach
edycji obrazu o wysokiej rozdzielczości.
Lehnen Sie sich bequem zuruck, nehmen Sie die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung zur Hand, und geniesen Sie eine neue Multimediadimension mit
zusatzlichen Signalquellen. Der HDTV-Switch VS231 unterstutzt digitale High-End-Bildsignalquellen wie DVD-Player und –Recorder, Decoder,
Satellitenempfanger usw. Er eignet sich auch prima fur Arbeitsplatze, an denen HD-Inhalte bearbeitet werden.
Funkcje
Wyświetlanie obrazu z dwóch urządzeń cyfrowych na jednym monitorze lub projektorze wysokiej rozdzielczości
Obsługa dźwięku stereo
Szybkie i łatwe przełączanie za pomocą przycisków na panelu przednim lub pilota na podczerwień
Przełączanie elektroniczne, zapewniające większą niezawodność i trwałość
Łatwa instalacja
Kompletne rozwiązanie do przełączania sygnałów w kinie domowym
Specyfikacje
Połączenia
urządzenia

2

Wybór portu

Przyciski naciskowe, pilot na podczerwień

Złącza
Wejście

2 x RCA żeńskie (zielone)
2 x RCA żeńskie (niebieskie)
2 x RCA żeńskie (czerwone)
2 x RCA żeńskie (białe)

Audio

2 x RCA żeńskie (czerwone)
1 x RCA żeńskie (białe)
1 x RCA żeńskie (czerwone)

Wyjście

1 x RCA żeńskie (zielone)

Wideo

1 x RCA żeńskie (niebieskie)
1 x RCA żeńskie (czerwone)

Zasilanie

1 x gniazdo DC (czarne)

Przełączniki
Zasilanie

2 x przycisk naciskowy

Diody LED
Online

2 (pomarańczowe)

Wybór

2 (zielony)

Pobór mocy

5,3 V DC; 0,8 W (maks.)

Wideo

1600 x 1200 przy 60 Hz;
480p, 720p, 1080i, 1080p

Środowiskowe
Temperatura
robocza

0-50˚C

Temperatura
przechowywania

-20-60˚C

Wilgotność

0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Właściwości fizyczne
Obudowa

Metal

Masa

0.65 kg

Wymiary(D x S x
W)

20.00 x 7.66 x 4.40 cm

Uwaga

Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą
być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.
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