
Vergadertafel aansluitdoos met A/V, stroommodules en kabelmanagement - 4K

Productcode: KITBXAVHDPEU

Deze aansluitdoos set voor vergadertafels biedt voeding en opladen waar dit nodig is en voegt A/V 
connectiviteit en netwerktoegang toe aan uw vergaderruimte, klaslokaal of besloten ruimte.

De StarTech.com bundel bestaat uit drie producten voor een gemakkelijke direct-uit-de-doos 
connectiviteitsoplossing:

• Voedingsuitgangmodule (MOD4POWEREU)

• Audio/video-module (MOD4AVHD)

• Dual-module connectiviteitsbox voor vergadertafels (BOX4MODULE)

Moderne kantooromgevingen moeten meer dan ooit tevoren technologie ondersteunen zodat laptops, 
telefoons en tablets verbonden blijven. Tijdens vergaderingen moeten apparaten wellicht worden 
gevoed wanneer uw batterij bijna leeg is of als een vergadering langer duurt.

Met deze voedingsaansluiting voor vergadertafels kunt u een laptop voeden via de wisselstroom 
uitgang en telefoons en tablets opladen via de 2,4 A USB poorten, direct vanaf uw vergadertafel.

De A/V module vereenvoudigt connectiviteit met automatisch schakelen en converteren. Met de 
module kunt u uw HDMI, DP of VGA laptop aansluiten op een HDMI scherm of projector, zonder 
menuopties of inputs te moeten selecteren. En de module schakelt automatisch naar de meest recent 
aangesloten of ingeschakelde laptop.

Het inzetstuk voor vergadertafels is eenvoudig te installeren en heeft een deksel dat sluit en zo de 
verbindingspunten aan het zicht onttrekt. En de kabelmanager zorgt ervoor dat kabels toegankelijk 
blijven.

De KITBXAVHDPEU heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen

• Biedt extra voedings- en oplaad uitgangen

• Vereenvoudig de verbinding tussen uw laptop en een groot scherm

• Ideaal voor vergaderruimtes, klaslokalen en besloten ruimtes

Eigenschappen

• Voeg voeding en opladen toe aan uw vergaderruimte of besloten ruimte

• Houd uw laptop en mobiele apparaten opgeladen met één voedingsuitgang en twee USB 
oplaadpoorten

• Voeg ondersteuning toe voor HDMI, DisplayPort en VGA laptops en resoluties tot 4K 30Hz

• A/V module geeft automatisch de meest recent aangesloten of ingeschakelde laptop weer

• Voorkom de lastige selectie van menu's en inputs met deze A/V module die de video-output van uw 
laptop naar HDMI converteert voor eenvoudige videoconnectiviteit

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Actief

Passief

AV-ingang VGA

3,5 mm audio



HDMI

DisplayPort

AV-uitgang HDMI

Audio Ja

USB pass-through Nee

Chipsetcode Parade - PS176

Chrontel - CH7035

Explore Micro - EP9442U

TI - TS3DV642

Prestaties

Video Revision HDMI 1.4

DisplayPort 1.2

Maximale analoge 
resoluties

1920 x 1080 60Hz

Maximale digitale 
resoluties

3840x2160 (4K) bij 30 Hz (10,6 m) <br/> 1920 x 1080 
(1080p) bij 60 Hz (15,2 m)

Ondersteunde 
resoluties

3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)

2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)

1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)

1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input)

1280x720 (720p) 60Hz  

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but 
below the maximum, may also be supported

Beeldverhouding 16:9

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Algemene specificaties (MOD4AVHD) Polariteit middelste tip: Positief



(MOD4AVHD) Ingangsspanning: 100 ~ 240 AC

(MOD4AVHD) Uitgangsstroom: 2 A

(MOD4AVHD) Uitgangsspanning: 5 DC

(MOD4AVHD) Stekkertype: M

(MOD4AVHD) Stroomverbruik (in W): 10

(MOD4AVHD) Voedingsbron: Inclusief 
wisselstroomadapter

(MOD4POWEREU) Ingangsspanning: 110 ~ 240 AC

(MOD4POWEREU) Maximale uitgangsspanning: 240 
V<br/>

(MOD4POWEREU) Nominale ingangsspanning: 110V ~ 
240V

(MOD4POWEREU) Nominale uitgangsspanning: 110V ~ 
240V

(MOD4POWEREU) Aantal wisselstroomuitgangen: 1

(MOD4POWEREU) Aantal USB-voedingspoorten: 2

(MOD4POWEREU) Uitgangsstroom: 10 A

(MOD4POWEREU) Uitgangsspanning: 5 DC

(MOD4POWEREU) Voedingsbron: Inclusief 
EU-voedingskabel

Connector(en)

Connector A 2 - HDMI (19-polig)

2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - RJ-45

2 - DisplayPort (20-polig)

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

1 - RJ-45



1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

Ingangsconnector(en) 1 - CEE 7/7 voeding (Europees)

Uitgangsconnectoren 1 - IEC 60320 C13 voeding

2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of 
drivers nodig

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie VGA (input) naar HDMI (output) - HDMI output poort is 
actief

DisplayPort (input) naar HDMI (output) - HDMI output 
poort is actief

HDMI (input) naar HDMI (output) - HDMI output poort is 
passief

Kabels met ferrietkern kunnen de manoeuvreerbaarheid 
van kabels in het kabelgat verminderen. Als 
ferrietkernen noodzakelijk zijn, adviseren wij het gebruik 
van kabels waarbij de ferrietkern zich zo dicht mogelijk 
bij de connector bevindt

Indicatoren

LED-indicatoren 2 - Voeding (1 - MOD4POWEREU, 1 - MOD4AVHD)

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0 to 60 (32°F to 140°F) (MOD4AVHD) 

0 to 40 (32°F to 104°F) (MOD4POWEREU)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) (MOD4AVHD) 

-27 to 40 (-16.6°F to 104°F) (MOD4POWEREU)

Vochtigheid 10% tot 85% (niet-condenserend) (MOD4AVHD) <br/> 
8% tot 90% (MOD4POWEREU)



Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminum, Steel and Plastic

Lengte product 6.5 in [16.5 cm]

Breedte product 12.5 in [31.8 cm]

Hoogte product 4.3 in [11.0 cm]

Gewicht product 6.9 lb [3.1 kg]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 5.5 in [14.0 cm]

Package Width 14.2 in [36.0 cm]

Package Height 9.4 in [24.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

12.3 lb [5.6 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - A/V-module (MOD4AVHD)

1 - Voedingsmodule (MOD4POWEREU)

1 - Modulaire tafel box (BOX4MODULE)

1 - Universele voedingsadapter (MOD4AVHD)

3 - Voedingsklemmen (NA, EU, GB) (MOD4AVHD)

1 - Voedingskabel (EU) (MOD4POWEREU)

1 - Voorgesneden sjabloon (BOX4MODULE)

2 - Montagesteunen (1 - MOD4POWEREU, 1 - 
MOD4AVHD)

8 - Schroeven montagesteun (M5 x 20 mm) (4 - 
MOD4POWEREU, 4 - MOD4AVHD)



16 - Moduleschroeven (nr. 6-32 x 3/16") (8 - 
MOD4POWEREU, 8 - MOD4AVHD)

1 - Kabelbeheerbeugel (BOX4MODULE)

2 - Bovenplaten kabelbeheer (BOX4MODULE)

4 - Kabelbeheer plaatschroeven (nr. 6-32 x 3/8") 
(BOX4MODULE)

4 - Kabelbeheer beugelmontageschroeven (nr. 6-32 x 
3/8") (BOX4MODULE)

1 - Kleine kabelbus (BOX4MODULE)

1 - Grote kabelbus (BOX4MODULE)

1 - Kabelstang (BOX4MODULE)

4 - Kabelstangschroeven (M4 x 4 mm) (BOX4MODULE)

2 - Vleugelbevestigingen (BOX4MODULE)

2 - Verkorte handleidingen (1 - MOD4POWEREU, 1 - 
MOD4AVHD)

1 - Gebruiksaanwijzing (BOX4MODULE)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


