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Průvodce rychlou instalací 

DS-49304 



ÚVOD: 

Toto je inteligentní zesilovací přepínač HDMI 4K2K 5x1. Umožňuje přepínání 
pěti zdrojových zařízení HDMI do jednoho HD monitoru nebo projektoru. Díky 
designu dotykových tlačítek si užijete moderní technologii a přepínání bude 
velice snadné. Tento inteligentní přepínač se od ostatních liší. Má totiž jeden 
vstupní port na předním panelu. To umožnilo nejen zmenšit rozměry přepínače 
na ideální malé zařízení, ale zároveň usnadňuje uživatelům připojení 
zdrojových zařízení. 
 

CHARAKTERISTIKA: 

Tento zesilovací přepínač HDMI 4K2K má mnoho funkcí, které mu umožňují 
fungovat lépe než ostatním. Patří mezi ně například: 
 
 Jeden vstupní port na předním panelu určený speciálně pro přenosná 

zařízení  
 Více metod přepínání: inteligentní, IR dálkovým ovladačem nebo 

dotykovým tlačítkem 
 Podporuje nejvyšší rozlišení videa až do 4K2K. 
 Podporuje šířku pásma 340 MHz/3,4Gb/s na kanál (10,2 Gb/s všechny 

kanály). 
 Podporuje barevnou hloubku 16 bit na kanál (48 bit všechny kanály). 
 HDCP PassThrough. 
 Podporuje nekomprimované audio jako např. LPCM. 
 Podporuje komprimované audio jako např. DTS Digital. 
 Podporuje 3D všech formátů včetně 1080p při 23,98/24 Hz,  

720p při 59,94/60 Hz/50 Hz. 
 

OBSAH BALENÍ: 

 4K HDMI přepínač 
 Napájecí adaptér 5V/2A DC 
 4 pryžové nožky  
 Průvodce rychlou instalací 
 Dálkový ovladač 
 

ZAPOJENÍ A OBSLUHA: 

1) Připojte vstupní porty přepínače na každé zdrojové zařízení HDMI. 
(Vstupní kabely jsou volitelné) Viz část se schématem zapojení. 



2) Připojte výstupní port přepínače na HD displej.  
3) Vložte stejnosměrnou (DC) stranu 5 V napájecího zdroje do HDMI 

přepínače a střídavou (AC) stranu napájecího zdroje do stěnové zásuvky.  
4) Zapněte napájení. Pozor: Kabely připojujte/odpojujte šetrně. 
 

SCHÉMA ZAPOJENÍ: 
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SPECIFIKACE: 

Signálové vstupy/výstup 
Vstupní DCC signál 5 Vp-p (TTL) 
Maximální rozlišení pro připojení 
Single-Link 

3840x2160 při 30 Hz 

Výstupní video HDMI 
Provozní frekvence 
Vertikální frekvenční rozsah 50/60 Hz 
Šířka pásma zesilovače obrazového 
signálu 

3,4 Gb/s/340 MHz 

Rozlišení (HDTV)  
Prokládané (50 a 60 Hz) 480i, 576i, 1080i 
Progresivní (50 a 60 Hz) 480p, 576p, 720p, 1080p 
Progresivní (30 Hz) 2160P 
Prostředí 
Provozní teplota 0–70 °C 
Provozní vlhkost 10–85 % RH (bez kondenzace) 
Skladovací teplota -10–80 °C 
Skladovací vlhkost 5–90 % RH (bez kondenzace) 
Nároky na napájení 
Externí napájecí zdroj 5 VDC při 2 A 
Příkon (max.) 5 W 
Adaptér příslušenství 
IR dálkové ovládání 

 
Poznámka: Specifikace se mohou bez upozornění měnit 


