
AKTYWNY SPLITTER HDMI 1x2 4K
MODEL: HD28C

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Splitter HDMI! Rozdzielacz sygnału HDMI z 1 na 2 porty obsługujący rozdzielczość FULL HD 
1080p oraz 4K. Umożliwi rozdzielenie sygnału równolegle na 2 urządzenia (odbiorniki) 
wykorzystujące port HDMI. Umożliwia przesyłanie obrazu i dźwięku z jednego nadajnika na dwa 
odbiorniki jednocześnie!

Cechy produktu: 

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Rozdzielacz sygnału umożliwia przesyłanie obrazu z jednego nadajnika na dwa 

odbiorniki HDMI jednocześnie. 
• Możliwość rozdzielenia sygnału (video i audio) na 2 urządzenie równolegle! 
• Współpracuje z konsolami PlayStation 3 / 4, XBOX 360 / XONE, odtwarzaczami DVD i 

innymi urządzeniami HDMI! 
• Wbudowane diody sygnalizacyjne LED. 
• Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze (nie wymaga dodatkowych sterowników). 
• Wymaga dedykowanego zasilacza (obecny w zestawie). 

Specyfikacja: 

• Materiał: metal + tworzywo sztuczne 
• 2 wyjścia HDMI (output) i 1 wejście HDMI (input) - standardowe HDMI 
• Pozłacane gniazda HDMI 
• Umożliwia wzmocnienie sygnału HDMI (do 10m na wejściu oraz do 15m na wyjściu) 
• Dedykowany zasilacz sieciowy! 
• Komplet diod sygnalizacyjnych (przy portach HDMI oraz wtyku zasilacza). 
• Pełna zgodność ze standardem HDCP (V.1.2) oraz HDMI 1.4b 
• Obsługiwana rozdzielczość: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p oraz 4K 
• Obsługa 12-bitowego Deep Color (36 bitów dla wszystkich kanałów) 
• Wysoka wydajność: do 2.5 Gb/s 
• Wejście sygnału DDC: 5 V p-p (TTL) 
• Pionowe pasmo odświeżania: 50/60Hz 
• Pasmo wzmacniacza wideo: 2.5Gb/s = 250MHz 
• Temperatura pracy: 0 stopni C do + 70 stopni C 
• Wilgotność podczas pracy: 10% do 85% RH 
• Wilgotność przechowywania: 5% do 90% RH 
• Rozmiar produktu: 6,4 cm x 6,0 cm x 2,0 cm 
• Długość kabla zasilającego: 1 m 

2. Instalacja i obsługa

• Podłącz urządzenie źródłowe (np. dekoder, konsola do gier czy odtwarzacz 
Blu-ray) do wejścia "Input" w  splitterze.

• Następnie podłącz urządzenia wyjściowe (np. 2 monitory czy 2 telewizory) do 
portów HDMI OUTPUT za pomocą kabla HDMI.

• Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej za pomocą dołączonego w zestawie 
zasilacza

• Włącz wszystkie urządzenia źródłowe i wyjściowe.
• Od tego momentu splitter równolegle rozdziela sygnał HDMI ze źródła na dwa 

odbiorniki (np. telewizory) jednocześnie.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od 
zanieczyszczeń miejscu.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i 

możliwe jest też zniszczenie urządzenia. 
• Nigdy nie używaj urządzenia gdy zauważysz, że kabel zasilający jest w 

jakikolwiek sposób uszkodzony.

W celu uzyskania maksymalnej żywotności urządzenia, należy stosować się do 
wszystkich ostrzeżeń, zasad ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji 
przedstawionych w niniejszej instrukcji.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

