VS231
Switch HDTV A/V com 2 portas

O VS231 com 2 portas faz do processo de plugar e desplugar dispositivos uma coisa do passado. Este vídeo componente (YPbPr)
switch de alta qualidade com áudio estéreo embutido é perfeito para entusiastas da HDTV que querem adicionar mais entradas as
suas telas de alta definição. Utilize o VS231 para conectar sem esforço um DVD player e set-top box ou receptor de satélite a sua
HDTV ou projetor. O remoto IR é uma conveniência, permitindo que você aproveite a troca de multimídia do conforto de seu sofá. O
VS231 e HDTV switche suporta dispositivos de vídeo digitais de alta qualidade como DVD players, set-top boxes, gravadores,
receptores de satélite e mais. Ele também funciona bem com sistemas de edição de alta definição.

Caraterísticas
Mostra a saída de vídeo de dois dispositivos digitais em um único monitor de alta definição ou projetor.
Suporta áudio estéreo
Alterna rápido e fácil através de botões no painel frontal ou controle remoto IR.
Troca eletrônica para maior confiabilidade e durabilidade.
Fácil instalação
Solução completa para troca de home theater.
Especificações
Ligações do
dispositivo

2

Seleção de portas

Botões, Controlo remoto por IV

Conectores
Entrada
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2
2
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RCA
RCA
RCA
RCA

Fêmea
Fêmea
Fêmea
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(Verde)
(Azul)
(Vermelho)
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Áudio

2 x RCA Fêmea (Vermelho)
1 x RCA Fêmea (Branco)
1 x RCA Fêmea (Vermelho)

Saída

1 x RCA Fêmea (Verde)

Vídeo

1 x RCA Fêmea (Azul)
1 x RCA Fêmea (Vermelho)

Energia

1 x Ficha DC (Preto)

Comutadores
Energia

2 x Botão

LED
Online

2 (Laranja)

Selecionado

2 (Verde)

Consumo de energia

DC 5,3V, 0,8W (Máx.)

Vídeo

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

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

0.65 kg

Dimensões (C x L x
A)

20.00 x 7.66 x 4.40 cm

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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