
EW3715

Kit extensor HDMI através de cabos UTP, até 60 metros
Extend the HDMI signal up to 60 meter maximum via one single UTP cable

• Set HDMI único 50m cabo UTP, 3D
• Estender a conexão HDMI com um máximo de 60 metros
• Máxima (3D) de resolução: 1080p @ 60Hz
• Adequado para uso com cabo
• Compatível com HDMI de alta velocidade (HDMI 1.4a)
• Adaptadores de alimentação incluída

DESCRIPTION

O kit extensor Ewent EW3715 HDMI permite que você jogue um sinal HDMI até 60 metros, com uma resolução máxima de (3D)
1080p @ 60Hz. O kit Extender contém um transmissor e um receptor para se conectar com cabos HDMI a um dispositivo de origem
e uma TV / monitor. Use um cabo CAT6 UTP único até 60 metros para conectar o transmissor com o receptor. 
Mostrar seus arquivos de até 60 metros a partir de um dispositivo de origem
Uma distância muito grande entre a TV e media player ou leitor de Blu-ray? Escolha o EW3715 Extender para reproduzir os seus
filmes remotamente. O EW3715 também é uma solução perfeita para a exibição de uma apresentação da empresa em uma TV na
recepção ou cafetaria área de seu escritório. O EW3715 joga tudo sem comprometer a qualidade de vídeo através de uma distância
de até 60 metros. 
 Ligar os seus dispositivos
Ligue o transmissor com um cabo HDMI de alta velocidade à sua fonte HDMI e ligar o receptor à TV com um cabo HDMI de alta
velocidade. O transmissor eo receptor são conectados com cabo UTP até 60 metros. Tanto o transmissor eo receptor vem com um
adaptador AC adicional.

TECHNICAL

• Transmission Distance: max. 60m. over single Cat6 UTP cable
• CAT5e cable also supported for an resolution of 720p or lower
• Supported resolutions 50/60hz compatible: 480P/720P/1080i/1080P
• Supported 3D format: 1080p@30/60hz
• HDMI standard: HDMI High Speed
• Audio Passthrough: DTS-HD MA, Dolby True-HD, Dolby Digital.
• Power consumption: 3W
• Power supply: 5V 1A
• Dimensions in mm. (WxHxD): 85x21x49
• Weight in grams: 237g ( set )

LOGISTIC

• Product Weigth:
• Retail packaging Dimension (mm):
• Retail packaging Weigth:
• Master carton Qty:
• Master carton Dimension (cm):
• Master carton Weigth:
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