VS82
2-Port Video Splitter

The VS82 Video Splitter duplicates the video signal from an input source (i.e. a computer) and route it to up to 2 display devices (monitors, projectors,
etc.). However, they go beyond being merely duplicators, in that they also enhance the video signals over distances up to 30 meters. Furthermore,
they can be cascaded three levels to additional ATEN video splitters to support many numerous display devices. And they mount inconspicuously on
the wall or out of sight.
Funkcje
One video input to 2 video outputs.
Cascadable to 3 levels - provides up to 8 video signals.
Supports up to 250 MHz bandwidth.
Long distance transmission - up to 30 m (210'). *
High video resolution - up to 1920 x 1440.
DDC, DDC2, DDC2B Compatible (Port 1 only).
Compact design with convenient topside connection, lays flat on a desktop or mounts on the wall.
Supports VGA, XGA, SVGA, UXGA and multisync monitors.
OS Support: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac and Sun
* Jakość sygnału wideo przesyłanego na bardzo duże odległości przez kabel VGA może ulec pogorszeniu.

Specyfikacje
Wejście wideo
Interfejsy

1 x HDB-15 Męskie (niebieski)

Maks. odległość

1,8 m

Impedancja

75 Ώ

Wyjście wideo
Interfejsy

2 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)

Impedancja

75 Ώ

Wideo
Maks. szerokość
pasma

250 MHz

Maks.
rozdzielczość

Do 1920 x 1440

Maks. odległość

Do 30 m

Złącza
Zasilanie

1 x gniazdo DC

Pobór mocy

DC9V:1.02W:5BTU

Środowiskowe
Temperatura
robocza

0-50°C

Temperatura
przechowywania

-20 - 60°C

Wilgotność

0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Właściwości fizyczne
Obudowa

Plastik

Masa

0.14 kg ( 0.31 lb )

Wymiary(D x S x
W)

8.76 x 11.46 x 3.33 cm
(3.45 x 4.51 x 1.31 in.)

Partia w
opakowaniu

20 szt.

Uwaga

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

Diagram

