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WHD200
Bezprzewodowy nadajnik i odbiornik HDMI

Bezprzewodowe wideo Full HD do 1080p60Hz (pełna obsługa 3D)
Łatwa konfiguracja z funkcją automatycznego wykrywania - Plug & Play
Zasięg 20m (w pomieszczeniu)
2x wejścia HDMI 1.4a 3D, 1x wyjście HDMI 1.4a 3D

Z łatwością przesyłaj bezprzewodowo treści Full HD 1080p 3D na projektor lub telewizor. Eliminując kłopoty i dodatkowe koszty związane z
instalacją długich przewodów. WHD200 umożliwia natychmiastowe podłączenie odtwarzacza Blu-ray, cyfrowej przystawki STB, konsoli do
gier lub odbiornika audio-wideo. Dla większej wygody, do WHD200 można podłączyć jednocześnie dwa urządzenia wejściowe. Można także
podłączyć drugi ekran przez wbudowane wyjście HDMI co sprawia, że instalacja jest łatwa i można szybko cieszyć się wielkoformatową
rozrywką w jakości Full HD. Uwaga: Nie można używać wielu odbiorników. W jednym pomieszczeniu można używać do trzech
urządzeńWymiary odbiornika - 95 x 95 x 34 mmWymiary nadajnika - 182 x 92 x 31 mmOpóźnienie systemu - bardzo niskie <1msTemp.
robocza - 0 ~ 40°CObsługa wejścia Audio - Do 6 Mbps AC-3 i DTS

Specifications
Ogólne
Waga netto
Warunki pracy
(maksymalna)
Zakres (typowy)
Bezprzewodowy - antena
Bezprzewodowy częstotliwość robocza
Technologia
bezprzewodowa
Zasilanie
Złącza
wejściowe/wyjściowe

0.329kg
40°C

Kompatybilność 3D

Frame-pack: 1080p24, 720p50/60 Side-bySide:1080i50/60, 720p50/60 Over-Under: 1080p24,
720p50/60
1080p24, 1080p50, 1080p60 1080i50, 1080i60 720p50,
720p60, 576p, 480p
Podręcznik szybkiej instalacji2* Przejściówki elektryczne2*
kable HDMIPilot wraz z 2* bateriami AAAPrzekaźnik IR

Kompatybilność 2D
W pudełku

20m
Omni-directional High Performance Internal Antennas
4.9 ~ 5.9GHz
WHDI
100 ~ 240V (5V DC)
Porty wejścia 2 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x DC, 1 x
mini USB
Porty wyjścia 2 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D
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