5x1 HDMI Switch
Vijf afzonderlijke HDMI bronnen weergeven op
één HDMI scherm
AB7819
EAN: 8716065342703
Inhoud verpaking: AB7819, Afstandsbediening, Voedingsadapter 5V 1A,
Snelle installatie gids

OVERVIEW
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5 x 1 HDMI switch, 3D and 4K ondersteuning
Geef 5 bronnen weer op 1 scherm
Inclusief afstandsbediening om tussen de bronnen te schakelen
Auto input sensing: schakelt automatisch naar de eerst beschikbare bron
Compatibel met HDMI High Speed (HDMI 1.4a)
Inclusief netstroomadapter
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Dimensions in mm. (WxHxD): 115x25x61
Weight in grams: 210g
Power consumption: 3W
Power supply: 5V 1A
HDMI input:5 HDMI ports
HDMI output: 1 HDMI port
Maximum HDMI input/output cable length: 5M
Supported resolutions 50/60hz compatible: 480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P
Supported 3D format: 1080p@30/60hz
Supported 4K resolution: 3840x2160 @30Hz
Audio Passthrough: DTS-HD MA, Dolby True-HD, Dolby Digital.
Supports Auto-sensing
HDMI standard: HDMI High speed
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5x1 HDMI Switch
Vijf afzonderlijke HDMI bronnen weergeven op één HDMI scherm
DESCRIPTION
Met de AB7819 5x1 HDMI switch is het mogelijk om 5 bronnen op 1 scherm
weer te geven. Schakelen tussen de bronnen gaat eenvoudig met de bijgeleverde afstandsbediening. Dankzij de auto input sensing schakelt de switch
automatisch naar de eerst beschikbare bron. De AB7819 HDMI switch heeft
een ingebouwde infrarood ontvanger. De maximale (3D) resolutie is 1080p
@ 60 Hz en 4K resolutie: 3840x2160 @ 30Hz.
Vijf HDMI beeldbronnen weergeven op één scherm
Gebruik de AB7819 5x1 HDMI Switch voor het delen van meerdere bronnen op één scherm tijdens presentaties of meetings. De AB7819 ondersteunt Auto Input sensing waardoor de switch automatisch de eerste
beschikbare bron selecteert. De overige bronnen worden verkleind weergegeven. Met de meegeleverde
afstandsbediening selecteert u eenvoudig welke van de aangesloten bronnen op het volledige scherm getoond wordt. De AB7819 is uitgerust met status leds die tonen welke bronnen aangesloten zijn.

Aansluiten van uw apparaten
Sluit de bronapparaten met High Speed kabels op de HDMI ingangen van de AB7819 HDMI Switch aan.
Sluit het doelscherm met een High Speed HDMI kabel aan op de uitgang van de switch. De aanbevolen
maximale HDMI kabellengte is 5 meter. De AB7819 maakt gebruik van een externe AC Adapter die wordt
meegeleverd.
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