VE849T
Transmissor HDMI Multicast sem fios (1080p a 30m)

O Transmissor Sem Fios Multicast HDMI VE849T permite colocar monitores HDMI a uma distância de até 30 m* de equipamentos
HDMI quando utilizado em conjunto com até 4 recetores VE849R.
Ligue facilmente dois dispositivos HDMI, uma TV HD e até quatro recetores (ligados a TV HD remotas) sem fios, garantindo uma
excelente qualidade de imagem com transmissão em (Full 1080p) com áudio digital Dolby de 5.1 canais e tecnologia 3D. O
controlo remoto por infravermelhos permite-lhe alternar entre os dispositivos HDMI remotamente a partir do recetor e permite ver
facilmente uma TV HD local e quatro ligadas sem fios em simultâneo!
O VE849T pode ser utilizado como:
• Um comutador HDMI de 2 portas para ligar dispositivos remotos (tais como leitores de Blu-ray e multimédia) e criar o seu sistema
sem fios de cinema em casa.
• Um complemento adicional para salas de reunião, que lhe permite partilhar apresentações e conferências de vídeo com até
quatro locais diferentes até 30 m *de distância.
• Parte da sua arquitetura digital, por exemplo, para transmitir anúncios ou vídeos promocionais sem fios num salão de exposições,
numa loja ou concessionário de automóveis.
* A distância poderá variar, dependendo do ambiente de instalação; objetos sólidos, como aço, cimento ou tijolos, poderão causar
interferências e reduzir a distância de transmissão.

Caraterísticas
Ligue 2 entradas HDMI a 5 saídas HDMI (1 local + 4 remotas) através de extensão sem fios*
Aumente o alcance de quatro ecrãs HDMI sem fios até 30 m* a partir do dispositivo de origem HDMI
Ligue e transmita conteúdos de vídeo sem fios a partir do seu leitor de DVD Blu-ray, leitores de multimédia ou outros
dispositivos HDMI
Transmissão de sinal para vários dispositivos - 1 transmissor efetua transmissões HDMI para 4 recetores em simultâneo
Suporta Seleção Dinâmica de Frequência (DFS) - reduz significativamente as interferências do sinal Wi-Fi para melhorar a
qualidade e a estabilidade da transmissão
Suporta 3D sem fios
Full HD (1080p) sem fios e Dolby de 5.1 canais com áudio digital AC3 e DTS
Qualidade de vídeo superior: 480p, 720p, 1080i e 1080p (24 / 30 / 60fps)
Mantém os dispositivos eletrónicos de cinema em casa impecavelmente longe da vista
O recetor incorporado com transmissor de infravermelhos permite controlar os dispositivos remotos
Tecnologia WHDI™ - Baixa latência <1ms
Compatível com HDCP
Sem necessidade de instalação de software ou controladores
* A distância poderá variar, dependendo do ambiente de instalação; objetos sólidos, como aço, cimento ou tijolos, poderão
causar interferências e reduzir a distância de transmissão.
Especificações
Entrada de vídeo
Interfaces

2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)

Impedância

100 Ώ

Distância máx.

3 m (2L-7D03H)

Saída de vídeo
Interfaces

1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)

Impedância

100 Ώ

Distância máx.

3 m (2L-7D03H)

Vídeo
Velocidade de dados
máx.

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

Frequência de pixéis
máx.

225 MHz

Conformidade

HDMI (3D)
Compatível com HDCP

Resoluções/Distância
máx.

Até 1080p a 30 m (Linha direta) *

Áudio
Entrada

2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)

Saída

1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)

Controlo
IV

1 x Ficha Estéreo Mini de 2,5 mm Fêmea (Preto)

Conectores
Energia

1 x Ficha DC

Consumo de energia

DC5V:10W:42BTU

Especificações ambientais
Temperatura de
funcionamento

0 - 40 °C

Temperatura de
armazenamento

-20 - 60 °C

Humidade

0 - 80% HR, sem condensação

Propriedades físicas
Caixa

Plástico

Peso

0.21 kg ( 0.46 lb )

Dimensões (C x L x
A)

18.00 x 9.50 x 3.00 cm
(7.09 x 3.74 x 1.18 in.)

Lote de embalagem

5 unid.

Nota

* A distância poderá variar consoante o local; objetos sólidos como aço, betão ou tijolo podem
causar interferência e encurtar as distâncias de transmissão.

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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