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Flytta bild och ljud

ELKO lanserar nätverksbaserad HDMI-förlängare
ELKOs produktportfölj utökas nu med en HDMI-förlängare. HDMI-signalen överförs
via vanlig nätverkskabel och kan därmed enkelt förflyttas till ett annat rum, något som
skapar nya möjligheter i det moderna hemmet.
HDMI-teknologin utgör den globala standarden för transport av högupplöst bild och ljud. De
flesta produkter, allt från TV-apparater till digital-tv-boxar och DVD-spelare, använder sig av
HDMI-standarden. Teknologin innebär att en helt okomprimerad och digital signal av hög
kvalitet kan sändas mellan olika enheter såsom exempelvis en digitaltvbox och en tv.
ELKOs HDMI-förlängare består av en HDMI-sändare och en HDMI-mottagare vilket innebär
att en HDMI-signal, från exempelvis en DVD, kan förflyttas från ett rum till ett annat.
Signalen överförs helt digitalt via standard nätverkskabel och kan därmed enkelt integreras i
det befintliga nätverket.
– De flesta hemmen idag har flera TV-apparater. Däremot är det inte lika vanligt med
exempelvis flera DVD-spelare, digitalboxar eller annan bildkälla, vilket snabbt kan innebära
en begränsning av friheten. Med vår HDMI-förlängare flyttar du enkelt med dig HDMIsignalen, via det befintliga nätverket, till ett annat rum och detta med din vanliga
fjärrkontroll, säger Mats Stahl, produktchef på ELKO.

ELKOs HDMI-förlängare stödjer de vanligast förekommande digitala ljud- och bildformaten
och klarar att flytta en 1080p HD-signal upp till 50 meter.
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Tekniska data

HDMI kompatibel:

HDMI Deep Colour & full 3D

HDCP kompatibel:

Ja

Video support:

480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p

HDMI över UTP kabel: Full HD (1080p) ,40m CAT5 / 50m CAT6
Audio support:

Surround ljud (upp till 7.1ch) eller stereo digital audio

Signal Equalisation:

8-level digital kontroll med RX

IR pass-thru:

Full-duplex bi-direktional

Input:

1x HDMI + 1x 3.5mm 1x RJ45 + 1x 3.5mm

Output:

1x RJ45 + 1x 3.5mm 1x HDMI + 1x 3.5mm

HDMI source control:

Kontroll via IR pass-through från RX till TX och från TX till RX
med IR förlängare

HDMI kontakt:

Type A [19-pin hona]

RJ45 kontakt:

WE/SS 8P8C med 2 LED indikatorer

3.5mm kontakt:

IR blaster & IR receiver

Spänning:

5V 2A DC

Strömförbrukning:

1W
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