
2-poort Automatische VGA Schakelaar

StarTech ID: ST122VGAU

Met de ST122VGAU Automatische VGA Schakelaar kunt u een beeldscherm delen tussen twee computers en
de prioriteit van uw VGA-signalen instellen. De VGA-schakelaar is voorzien van een primaire en secundaire
VGA-ingang en geeft automatisch het signaal van de primaire ingang door naar de uitgang. Wanneer het
signaal op de primaire ingang wordt onderbroken, wordt er automatisch overgeschakeld naar het videosignaal
op de secundaire VGA-ingang.

De VGA-schakelaar is ontworpen voor maximale controle en veelzijdigheid en biedt ook de mogelijkheid
handmatig heen en weer te schakelen tussen de aangesloten videobronnen door middel van
gebruiksvriendelijke toetsen op het voorpaneel.

Toepassingen

Ideaal voor gebruik met een laptop en een projector voor vergaderingen en presentaties, back-up van
beveiligingssystemen en multimediatoepassingen thuis
Perfect voor narrowcasting in de detailhandel waarbij er meer dan één mediaspeler of PC dient te worden
aangesloten
Zeer geschikt voor het schakelen tussen meerdere bronnen in testlaboratoria, automatiseringsafdelingen,
helpdesks en televisiestudio’s
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Eigenschappen

Selecteert voor de weergave automatisch de prioriteit van de binnenkomende videosignalen
Ondersteuning van resoluties tot 1920x1440
Eenvoudig te bedienen selectietoetsen op het voorpaneel
Eenvoudige installatie - in een paar minuten gebeurd
250 MHz videobandbreedte
Robuuste metalen behuizing
Ondersteunt DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB op poort 1
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Technische specificaties

Warranty 2 Years
Poorten 2
Audio Nee
Industriestandaarden DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB ( DDC-ondersteuning alleen op poort 1)
Connector A 2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Connector B 1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

Bandbreedte 250 MHz
Notitie Poort 1 is ingesteld op een hogere prioriteit dan poort 2 wanneer beide signalen aan

staan
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Lengte product 130 mm [5.1 in]
Breedte product 56 mm [2.2 in]
Hoogte product 195 mm [7.7 in]
Gewicht product 930 g [32.8 oz]
Inclusief voedingsadapter AC Adapter Included
Uitgangsspanning 9 DC
Uitgangsstroom 0.3A
Polariteit pin midden Positief
Verzendgewicht (verpakt) 0.8 kg [1.7 lb]
Meegeleverd 1 - 2-poort Automatische VGA Schakelaar
Meegeleverd 1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)
Meegeleverd 1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit
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