


Prezado Cliente,

Obrigado por escolher a NEOiD como fornecedora de soluções para sua transmissão. 

Você fez uma ótima escolha e esperamos que você fique muito feliz com o seu produto.

NOSSA MISSÃO É

1. Proporcionar uma experiência superior ao cliente e oferecer a melhor qualidade de produto, 

apoio e suporte. 

2. Tornar a tecnologia prática, legal e acessível para todos.

3. Desenvolver ótimos produtos que os clientes amam.

Se algo em tudo com sua experiência NEOiD não venha corresponder às suas expectativas, 

por favor entre em contato através do email: neoid@neoid.com.br

Nós estamos empenhados em garantir um excelente produto, atendimento e principalmente  o 

suporte para que sua transmissão sempre seja bem sucedida.

Muito obrigado,

NEOiD Soluções



USANDO O DISPOSITIVO COM SEGURANÇA

Antes de usar este dispositivo, leia as advertências e precauções que fornecem 
informações importantes sobre a operação adequada, para garantir que você 
tenha um bom conhecimento de todos os recursos  Este manual deve ser salvo e 
mantido à mão para futura referência.

Advertências e cuidados

- Opere a unidade apenas na tensão de alimentação especificada. 

- Desconecte o cabo de alimentação apenas pelo conector. Não puxe a parte do 
cabo. 

- Não coloque ou deixe cair objetos pesados   ou pontiagudos no cabo de alimen-
tação. Um cabo danificado pode causar incêndio ou choque elétrico. 

- Verifique regularmente o cabo de alimentação quanto a desgaste ou danos 
excessivos para evitar possíveis riscos de incêndio / eletricidade. 

- Certifique-se de que seu ambiente de produção esteja aterrado corretamente o 
tempo todo para evitar o risco de choque elétrico.

- Não use o dispositivo em ambientes perigosos ou potencialmente explosivos. 
- Não use esta unidade dentro ou perto da água.
- Não permita que líquidos, peças de metal ou outros materiais estranhos entrem 
no dispositivo
- Desligue a energia e desconecte o cabo de alimentação antes da remoção. A 
manutenção / ajuste interno da unidade deve ser realizado apenas por pessoal 
qualificado. 
- Desligue o dispositivo se ocorrer uma anormalidade ou mau funcionamento. 
Desconecte tudo antes de mover o dispositivo.

Nota: devido ao esforço constante para melhorar os produtos e recursos do pro-
duto, as especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.



O micro conversor NEOiD SDI para HDMI é um conversor requintado e portátil. 

Com fonte de alimentação micro USB, suporte de montagem e removível, é a 

melhor escolha para ambientes externos e internos. 

Com entrada 3G-SDI e saída de loop SDI, o Micro Conversor pode detectar 

automaticamente o sinal SD / HD / 3G-SDI até 1080p60 e oferece suporte a 

Nível A e Nível B. Saída HDMI -Tipo A é compatível com os mais diversos produ-

tos eletrônicos de consumo.

 
Technical Specifications 

 
 

1 
 

SDI To HDMI Mini Converter  

Mini SC1112  

 
 

 
Mini SC1112 is an exquisite and portable SDI to HDMI converter. With micro USB power supply, convenient and 
detachable mounting bracket, Mini SC1112 is the best choice for outdoors and indoors. With 3G-SDI input and SDI 
loop-out, Mini SC1112 can auto detect SD/HD/3G-SDI signal up to 1080p60, and support both Level A and Level B. 
HDMI -Type A output is compatible for more consumer electronics such as HDMI Television, projector, VCR, etc. 
 
Entrada de Vídeo SDI 

1×SD/HD/3G-SDI ( BNC) 

Suporte multi taxa  

Auto Detect SD/HD/3G-SDI 

LED 

Indicador de energia 

Saída de Vídeo SDI Loop 

1×SD/HD/3G-SDI ( BNC) 

Micro USB 

Energia e atualização de software 

SDI LED 

Indicador de entrada de sinal 

Saída HDMI de Vídeo 

1×HDMI A 

  

 

 

 

Connections 

SDI Video Input 
1×SD/HD/3G-SDI ( BNC) 
 
SDI Video Loop Output 
1×SD/HD/3G-SDI ( BNC) 
 
HDMI Video Output 
1×HDMI A 

Multi Rate Support 
Auto Detect SD/HD/3G-SDI 
 
Micro USB 
Power and software update 
 
 
 

Power LED 
Power indicator 
 
SDI LED 
SDI input signal indicator 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDI IN 

SDI LOOP OUT 

HDMI OUT 
 

USB POWER 

SDI LED 
POWER LED   

CONEXÕES



PADRÕES   
SDI Format Support 
525i 59.94, 625i 50 
720p 25/29.97/30/50/59.94/60 
1080i 50/59.94/60 
1080psf 23.98/24/25/29.97/30 
1080p 23.98/24/25/29.97/30 
1080p 50/59.94/60 
 
SDI Auto Switching 
Auto selects SD /HD/3G-SDI on 
input 

SDI Video Rate 
SD/HD/3G-SDI 
SDI Color Space and Precision 
YUV 4:2:2  
SDI Compliance 
SMPTE 259M 
SMPTE 292M 
SMPTE 424M 

HDMI Format Support 
480i 59.94, 576i 50 
720p 5/29.97/30/50/59.94/60 
1080i 50/59.94/60 
1080p 23.98/24/25/29.97/30 
1080p 50/59.94/60 
HDMI Color Space and 
Precision 
YUV 4:2:2 

   
ENERGIA Consumo Alcance de voltagem 
Micro USB 1.5W 3.3V-5V 
   
Especificações Físicas   
Dimension Net Weight Gross Weight 
71×41×23mm 168g 500g 

 



Especificações Ambientais   

Temperatura de operação Temperatura de 
armazenamento 

Humidade relativa 

-20℃~60℃ -30℃~70℃ 0% ~ 90% sem condensação 

O que está incluído   

Mini SC1112 
Suporte de montagem 
Adaptador de energia especial 
5V 
Cabo USB 
Especificações técnicas 
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