
HDMI EXTENDERS | UTP
MegaView MegaView MegaView MegaView MegaView MegaView MegaView MegaView MegaView MegaView

60 63 65 66 90 76 91 141 UHD 241 UHD 2.0 121

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
 1080p (Full HD) • • • • • • • • • •
4K30 (Ultra HD) •
4K60 (Ultra HD) • •

3D • • • • •
HDR •

Bereik(1) 100 m (CAT5e) 100 m (CAT5e) 70 m 1080p 70 m Full HD 60 m 1080p

120 m (CAT6) 120 m (CAT6) 40 m 4K60 40 m 4K60 40 m 4K30

Aantal benodigde CAT5e/6 kabels 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Videobandbreedte 4.95 Gbps 4.95 Gbps 7.75 Gbps 7.75 Gbps 6.75 Gbps 10.2 Gbps 6.75 Gbps 10.2 Gbps 18 Gbps 10.2 Gbps

Audio Dolby True HD Dolby True HD Dolby True HD Dolby True HD 

 DTS-HD Master  DTS-HD Master  DTS-HD Master  DTS-HD Master

HDCP 2.2 compliant • • •

•
• • • • •

• •
nee nee nee nee H.264 nee H.264 nee nee nee

• •
max.253 max.253

• • •
•

25 x 81 x 45 mm 16 x 63 x 37 mm 21 x 82 x 67 mm 21 x 82 x 67 mm 25 x 105 x 60 mm 18 x 94 x 78 mm 23 x 135 x 84 mm 16 x 115 x 84 mm 16 x 115 x 84 mm 24 x 93 x 49 mm

€ 49,95 € 59,95 € 79,95 € 99,95 € 149,95 € 159,95 € 169,95 € 239,95 € 299,95 € 239,95

(1) Het bereik is mede sterk afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte kabel en aansluitmaterialen.
(2) Bedien het aangesloten AV apparaat op afstand. Bedien vanuit de slaapkamer een decoder die beneden staat en bekijk de content op de televisie in de slaapkamer.
(3) Aan te sluiten op een bestaand computer netwerk => gelijktijdig HDMI streamen en internetten zonder dat dit invloed op elkaar heeft.
(4)

(5) Door ingebouwde Power over Cable (PoC) technologie is een stroomaansluiting voor de ontvanger bij de tv niet meer nodig.

HDMI EXTENDERS | DRAADLOOS
TV Anywhere HDTV GigaView GigaView GigaView 

Wireless HD  Anywhere 811 821 911 UHD

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
Digitaal (60 GHz) draadloos •
Digitaal (2.4Ghz) draadloos •

Digitaal (5,1 ~ 5,6 Ghz) draadloos • •
Digitaal via stroomnetwerk •

3D ondersteuning • •
Bereik(1) full house coverage full house coverage single room single floor single room

→ 200m LOS, 50m door muren → 300m met SmartLink PLC →10m LOS, 5m door muren → 30m LOS, 15m door muren →10m LOS, 5m door muren

# AV apparaten gelijktijdig aansluitbaar 1 2 1 2 1

Compressie vergelijkbaar met H.264 H.264 geen (uncompressed) geen (uncompressed) geen (uncompressed)

Vertraging <100 ms <260 ms 0 ms 0 ms 0 ms

Audio digitaal stereo (PCM) digitaal stereo (PCM) AC3/DTS AC3/DTS DTS HD, Dolby True HD

Maximale video resolutie 1080p/60 1080p/60 1080p/60 1080p/60 4K30

• • •
•

Doorlusverbinding(3) • • •
• • •

•
• • •

USB power supply connector •
• •

- Transmitter (zender) 22 x 140 x 84 mm 32 x 182 x 97 mm 18 x 83 x 30 mm 32 x 192 x 97 mm 90 x 54 x 60 mm

- Ontvanger 22 x 140 x 84 mm 32 x 182 x 97 mm 32 x 95 x 95 mm 32 x 95 x 95 mm 90 x 54 x 60 mm

€ 199,95 € 249,95 € 299,95 € 339,95 € 379,95

(1)

(2)

(3)

PCM stereo

   USB power supply connector

   KVM (keyboard, video, mouse via USB)

Ontvanger onzichtbaar weg te werken achter een tv/beamer.

PCM stereo PCM stereo

  GEAVANCEERDE EIGENSCHAPPEN

Infrarood retour functie (op afstand te bedienen)(2)

Toe te voegen aan bestaand LAN/computer netwerk(3)

Beeldcompressie

   Loop through functie(4)

   Meerdere ontvangers gelijktijdig aansluitbaar op hetzelfde netwerk.

AFMETINGEN (h x  b x d)
CONSUMENTEN ADVIESPRIJS (incl. BTW)

Mogelijkheid om zowel op de zender als de ontvanger een tv aan te sluiten waardoor u in 2 ruimtes naar (dezelfde) content kunt kijken.

Te verzenden video resolutie

Dolby Digital DTS PCM stereo PCM stereo

Stuur het kopie signaal van bijv. een tv decoder over CAT5e/6 

kabel(s) naar een andere ruimte in huis.

60 m60 m40 m40 m30 m

   Power over Cable (PoC) technology (5)

Stuur het kopie signaal van een AV apparaat naar een plek in huis 

waar geen televisie aansluiting is.

Overdracht

  GEAVANCEERDE EIGENSCHAPPEN
Infrarood retour functie (AV apparatuur is op afstand te bedienen)(1)

Sluit toetsenbord en muis aan op de ontvanger en bestuur een pc op afstand(2)

Bedien het aangesloten AV apparaat op afstand. Bedien vanuit de slaapkamer een decoder die beneden staat en bekijk de content op de televisie in de slaapkamer.

Wanneer er op de zender een pc is aangesloten dan kunt u deze pc ook op afstand bedienen. Om deze pc te bedienen sluit u op de ontvanger een toetsenbord en muis aan. Nu kunt u via uw (2e) televisie op uw pc of laptop werken die elders in huis staat. 

Mogelijkheid om zowel op de zender als de ontvanger een tv aan te sluiten waardoor u in 2 ruimtes naar (dezelfde) content kunt kijken.

Kopie signaal is via de gratis app ook binnenshuis te ontvangen op een smartphone/tablet.

Extra functionaliteiten zoals programma gids, interactieve tv blijven beschikbaar.

Afstandsbediening

AFMETINGEN (h x  b x d)

CONSUMENTEN ADVIESPRIJS (incl. BTW)


