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DELTA Multimédia csatlakozók:
USB, HDMI és VGA
Mindennapi eszközeink folyamatosan
fejlődnek úgy mint az okostelefonok és
tabletek, a digitális fényképezőgépek, vagy
audió eszközök. Legtöbbjük töltéséhez csak
egy USB csatlakoztatáshoz van szükség. A
DELTA USB töltőegység leegyszerűsíti
számunkra a teendőket és lehetőséget ad,
hogy valamennyi eszközünket mindössze
egy USB vezeték segítségével töltsük fel,
felszabadítva minket számos különböző
töltő szükségességétől.
A DELTA USB töltőkészülék könnyen
telepíthető európai szabvány szerinti
süllyesztett dobozokba és két USB töltő
foglalatot biztosít számunkra. Ennek
eredményeként két készülék is tölthető
egyidejűleg bárhol is legyünk: szállodában,
a konyhában reggelizés közben vagy a
munkahelyünkön.

Továbbá a Siemens számos multimédia
csatlakozóval bővíti DELTA termékpalettáját
(USB, HDMI vagy VGA), melyek
megkönnyítik
jelenlegi
audiovizuális
berendezései összekapcsolását egyéb
eszközökkel, mint például BlueRay
lejátszókkal, multimédiás merevlemezekkel
és hordozható eszközökkel (pendrive-ok,
okostelefonok, vagy tabletek).

A hordozható technológia
megszállja környezetünket, új
igényeket generálva, melyek
eddig ismeretlenek voltak.

Előnyök:

Az új kommunikációs igényeket
a Delta termékcsalád teljes
mértékben lefedi különböző
felületeivel és elegáns
megjelenésével.

2. Szélesebb körű alkalmazás: egyszerűen csatlakoztathatja laptopját LCD TVhez, MP3 lejátszóját audió rendszerekhez vagy tabletjét házi mozikhoz

1. Elegánsabb: a kábelek a falban maradnak. Nincs több hosszú összekötő
kábel a padlón

3. Javított élmény:
• Kínálja szállodavendégei számára az egyszerű USB-s okostelefon- és
hordozható eszköz töltést vagy laptop csatlakoztatását LCD képernyőhöz,
hogy kedvenc filmjeiket saját szobájukban nézhessék.
• Könnyítse meg a személyi eszközök csatlakoztatását tárgyalókban,
illetve konferenciatermekben.
4. A DELTA termékek kifinomult és elegáns megjelenése.

HDMI A típus normál vagy nagy sebességű támogatott
5TG2020-0 fehér / 5TG2020-1 szürke

A HDMI adapter lehetővé teszi a nagyfelbontású digitális audióés videó átvitelét, például DVD / Blue-Ray lejátszóról LED TV
képernyőre.

USB csatlakozó A típus, USB 2.0 kompatibilis
5TG20220 fehér /5TG2022-1 szürke

Az USB adapter lehetővé teszi az adatok összekapcsolását
különböző eszközök között USB csatlakozókkal, mint például
nyomtatók, pendrive-ok, digitális fényképezőgépek, laptopok vagy
LED TV képernyők között.

Full HD kompatibilis (1920 x 1080 pixel) és alkalmas 15 magos
VGA kábel csatlakozáshoz

Akár 4mm2 kábelek elől és 6mm2 kábelek hátul

5TG2021-0 fehér / 5TG2021-1 szürke

5TG2467-2 / 5TG2468-2

A VGA adapter lehetővé teszi az analóg videó adatok átvitelét
PC-k vagy laptopok között és ezek monitorként való
használatát.
Minden multimédiás tápegység csavaros csatlakozású.

A hangszóró adapter lehetővé teszi az analóg hangjelek
átvitelét hangszórók és audió források között, mint például HIFIk, TV-képernyők vagy házi mozik.
A kábelezés a falakon belül történik.

USB töltő
5TG2025-0 black
Az 5TG2025-0 USB töltő lehetővé teszi az akkumulátoros hordozható eszközök, mint az
okostelefonok, MP3 lejátszók, vagy tabletek helyhez kötött töltését otthon, szállodai
szobákban vagy az irodában.
Könnyedén helyettesítheti a konnektort az USB töltővel, mely azonnal használatra kész,
külön csatlakoztatásra nincs szükség.
The USB töltő alkalmas USB 2.0 A típusú csatlakozóval tölthető hordozható
elektronikus eszközök töltésére. Legfeljebb két eszköz, például mobiltelefon és MP3
lejátszó, tölthető egyszerre.
Műszaki adatok: Az USB töltő lehetővé teszi egy készülék töltését az 1400mA maximális
terhelhetőséggel vagy két eszköz töltését a 700mA maximális terhelhetőséggel.
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A változtatás jogát fenntartjuk.
Ebben a kiadványban található információk olyan adatokat
és jellemzőket tartalmaznak, amelyek a tényleges
használat esetén eltérhetnek a leírtaktól, illetve a termékek
továbbfejlesztése miatt megváltozhatnak. A megfelelő
jellemzőkről való tájékoztatási kötelezettség csak akkor áll
fenn, ha azt a szerződésben külön kikötötték.
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Minden jog fenntartva.
Minden termékmegjelölés, márkajelzés vagy terméknév
a Siemens vagy a beszállító cégek tulajdonában van,
amelynek harmadik fél által saját célra történő
felhasználása a tulajdonosok jogait sértheti.
© Siemens AG 2015

