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SHKM01 jest zestawem (nadajnik + odbiornik) do transmisji obrazu
cyfrowego wysokiej rozdzielczości z interfejsu HDMI. Z sygnałem video
transmitowane może być również USB (dla myszki, pamięć USB),
dwukierunkowy sygnał audio, sygnał pilota IR.
SHKM01 nie jest zwykłym wzmacniaczem/regeneratorem sygnału. Działanie
konwertera opiera się na bezstratnej konwersji sygnału video HD do
sieciowego strumienia multicastowego video, który po przesłaniu przez
standardowe okablowanie sieci komputerowej (UTP/FTP) ponownie jest
konwertowany bezstratnie jest na sygnał HDMI. Dzięki nowoczesnym
układom interfejsu Gigabit Ethernet zasięg transmisji wynosi do 120m.
Sygnałowi video towarzyszyć może transmisja danych USB i sygnału pilota
IR.
SHKM01 opracowany został z myślą o organizacji wyniesionych stanowisk
podglądu i obsługi sieciowych i analogowych rejestratorów video
obsługiwanych myszką.
Urządzenia zestawu SHKM01 nie wymagają dodatkowego przełącznika
sieciowego i mogą komunikować się bezpośrednio. Zastosowanie
przełącznika wydłuża zasięg transmisji o kolejne 100m (tak jak w przypadku
Gigabit Ethernet) przy czym nie zaleca się wykorzystania tego przełącznika
do innych celów ze względu na duże obciążenie sieci generowane przez
bezstratny strumień video.

Parametry techniczne  
Nadajnik +
Wejścia HDMI 1 szt. (maksymalne parametry obrazu

1920x1200, kolor 32b, 60Hz; audio)
Wyjścia HDMI 1 szt. (przelotowe)
Interfejs USB 1 szt. (USB 1.1, złącze typu B, kabel A-B w

komplecie)
Wejścia audio 1 szt. (liniowe, mini jack)
Wyjścia audio 1 szt. (liniowe, mini jack)
Wyjście IR 1 szt. (kabel 1,8m z diodą IR LED w

komplecie, zasięg IR 5m)
Interfejs sieciowy nadajnika 1 szt. (1000 Base-T, RJ45 ekranowana)
Odbiornik +
Wyjście HDMI 1 szt.
Porty USB 4 szt. (USB 1.1)
Wejście audio 1 szt. (liniowe, mini jack)
Wyjście audio 1 szt. (liniowe, mini jack)
Wejście IR 1 szt. (kabel 1,8m z diodą detekcyjną IR w

komplecie, zasięg IR 5m)
Interfejs sieciowy odbiornika 1 szt. (1000 Base-T, RJ45 ekranowana)
Parametry wspólne +
Zasilanie 5 V DC (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy 8 W
Temperatura pracy 0..55 °C
Wymiary 125x140x30 mm
Waga 0,38 kg

Superon SHKM01
Konwetrer HDMI Zasięg 120m, HDMI + audio + pilot IR + 4 x USB


