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Ürün Görseli 

 
 
Teknik Özellikler 
 

 Cihaz, set olarak, HDMI kaynaktan çıkan, yüksek çözünürlüklü 4K Ultra HD 60Hz sinyali, Cat6 kablo 

üzerinden, noktadan-noktaya olacak şekilde, azami 60m mesafedeki bir monitöre aktarma işlevi 

görmelidir. 

 Alıcı (receiver) – Verici (transmitter) set olarak  karşılıklı iki cihaz halinde çalışmalıdır. 

 Cihaz, HDMI sinyali ile birlikte USB sinyalini de iletebilmeli, alıcı tarafta bir mouse veya klavye 

kullanılarak kaynaktaki yayına müdahele edilebilmelidir. Hem video, hem audio, hem mouse hem 

de klavye bağlantısını tek bir cihaz-seti ile uzak mesafelere taşımaya imkan veren bu özelliğe “KVM 

(Keyboard-Video-Mouse) Extension” denir. 

 Verici (transmitter) cihaz üzerinde bulunan ilave bir local loop-out HDMI çıkış portu sayesinde, 

kaynağa yakın bir noktadaki monitöre de HDMI bağlantı yapılabilmelidir. 

 23AWG kesitli, Bare Copper, solid CAT6 UTP kablo ile çalıştırıldığında 60m’ye kadar iletim 

sağlamalıdır. 

 Verici cihaz üzerinde 1 adet HDMI giriş, 1 adet HDMI lokal çıkış, 1 adet RJ45 ve 1 adet USB Type A 

portları bulunmalıdır. 

 Alıcı cihaz üzerinde 1 adet HDMI çıkış, 2 adet USB Type A ve 1 adet RJ45 portları bulunmalıdır. 

 Cihaz, HDMI girişine gelen HDMI 2.0 4K*2K@60Hz çözünürlüğe kadar olan görüntüyü iletebilmelidir. 

 HDMI sinyali uncompressed (sıkıştırma yapmadan) olarak kayıpsız olarak iletmelidir. Direkt 

bağlıymış gibi akıcı görüntü elde edilmelidir. 

 Hem verici (transmitter) hem de alıcı (receiver) üzerinde bulunan 3.5mm Right/Left stereo AUDIO-

OUT portundan hoparlöre veya kulalığa ses çıkışı alınabilmelidir. 

 Cihaz HDMI ve USB sinyaller yanında IR uzaktan kumanda sinyalini de taşıyabilmelidir. Bu sayede 

görüntü kaynağı uzaktan kumandası ile kontrol edilebilmelidir. 

 Alıcı cihazın beslemesi 5VDC 1A harici olarak yapılmalıdır. 

 Cihaz kaplaması metal alaşım olmalıdır. 

 Cihaz USB 2.0 ve USB 1.1 standartlarını desteklemelidir. 

 Cihazın Cat6 girişi RJ45 soketli olmalıdır. 

 Cihaz tak-çalıştır olmalıdır. Herhangi bir driver (sürücü) kurulumu gerektirmemelidir. 

 Cihazın çalışma sıcaklık aralığı -10～55℃ olmalıdır. 


