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Verzend HDMI-video en -audio over een Ethernet-netwerk naar een vrijwel 
onbeperkt aantal schermen in uw netwerk.

EENVOUDIGE INTEGRATIE 
Transmitters en receivers kunnen rechtstreeks in uw bestaan-
de LAN-infrastructuur worden geïnstalleerd. Configuratie van 
IP-instellingen of het beheren van dure dedicated links vanuit 
een achterkamer is niet nodig. De PoE-gevoede units zorgen er 
zelfs voor, dat externe stroomvoorziening niet meer nodig is.

PLUG & PLAY-INSTELLING 
Gebruik drukknoppen om transmitters en receivers in te stellen 
op hetzelfde multicast- of unicast-kanaal en alle IP-multicas-
ting-instellingen worden automatisch geconfigureerd. Verbind 
uw bron, scherm(en) en een netwerkswitch. Dat is alles.

SIGNALEN DIE OVER KILOMETERS              
VERZONDEN KUNNEN WORDEN
De units ondersteunen IGMP en bundelen signalen, zodat al uw 
HD-broncontent overal geleverd kan worden over Ethernet- 
bekabeling. De extender verzendt video tot 100 meter per link, 
maar kan verlengd worden als aanvullende netwerkswitches 
worden toegevoegd. Gebruik indien nodig glasvezel met  
mediaconverters voor de overbrugging van meerdere  
kilometers. Nieuwe units hebben ook een ingebouwd SFP-slot 
dat glasvezel ondersteunt, dat wederom videosignalen verder 
en sneller verlengt dan koperen kabels.

OPTIMALE PC-NAAR-SCHERM-PRESTATIES
MediaCento IPX beschikt over de Extended Display  
Identification Data (EDID)-kopiefunctie, wat ervoor zorgt dat de 
correcte video-instellingen worden aangehouden.

BEVEILIGDE CONNECTOREN 
Elimineer fouten op het verbindingspunt. MediaCento IPX-pro-
ducten zijn compatibel met vergrendelbare HDMI-kabels. Deze 
zijn verkrijgbaar bij Black Box voor individuele bestellingen en 
zijn inbegrepen bij uw aankoop van een MediaCento IPX-kit. 

LOSSLESS COMPRESSIE EN ULTRALAGE LA-
TENCY VOOR HD-EXTENSIE
De units verzenden video en audio in broadcastkwaliteit en 
ondersteunen resoluties tot 4K @ 30 Hz, ongeacht de afstand 
of het aantal schermen. Onze nieuwe units ondersteunen       
resoluties tot 4096 x 2160 @ 30 Hz.

FLEXIBELE MATRIXSWITCHING EN 
VIDEOWALLAANSTURING 
Met de toevoeging van de MediaCento IPX Controller aan het 
systeem, kunt u: 

• Videowalls tot 8 x 8 (64 schermen) creëren

• Op afstand elke bron bedienen en vanaf elke bron schakelen 
naar elk display met de intuïtieve webinterface. De controller 
detecteert automatisch elke MediaCento IPX-unit in het  
netwerk en neemt deze op in de webinterface voor  
eenvoudige instelling en bediening.

• Beheer de MediaCento-apparaten vanaf een secundair  
netwerk met de twee Ethernetpoorten van de controller. 

• Beheer de units op afstand vanaf een mobiele interface 
zoals laptop, mobiele telefoon of tablet.
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TOEPASSING: MULTICASTMODUS MET  
VIDEOWALL EN MATRIXSWITCHING 
Verzendt video van meerdere bronnen naar meerdere schermen 
over een Ethernetnetwerk. Bedien en schakel de schermen vanaf 
de pc of het mobiele toestel.

TOEPASSING: MULTICASTMODUS 
Verzendt video van een bron naar meerdere schermen over 
een Ethernetnetwerk. Deze toepassing kan ook een videowall 
ondersteunen.
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MEDIACENTO IPX 4K  
TRANSMITTER EN RECEIVER 
Zorg voor betere audio, video, bediening en compatibiliteit met deze 
betaalbare plug & play-oplossing. Gebruik het voor het delen van elke 
bron op elk scherm over IP.

DE IDEALE OPLOSSING VOOR:
• Touchscreen-toepassingen met het iCOMPEL digital signage-systeem

• Basis KVM-toepassingen voor extern beheer

•  Streamen en delen van video in kantoren, klaslokalen, commando-
kamers en control rooms

• Verleng ook seriële- en IR-signalen voor externe bediening van 
schermen of bronapparaten

BESCHRIJVING ARTIKELNUMMER

Transmitter VX-HDMI-4KIP-TX

Receiver VX-HDMI-4KIP-RX

MEDIACENTO IPX CONTROLLER 
Maak van uw IP-gebaseerde MediaCento IPX-transmitters en -receivers 
een IP-gebaseerde matrixswitch en videowall-controller.  
De controller brengt voordelige, flexibele matrixswitching en videowall-
aansturing naar een nieuw niveau.

DE IDEALE OPLOSSING VOOR:
• Videowallaansturing tot 8 x 8 (64 schermen)

• Schakelen van elke bron naar elk scherm

• Creëer groepen voor simultaan te schakelen tussen meerdere 
receivers met één keer klik

• Gebruik vooraf ingestelde lay-outs om alle receivers direct op een 
vooraf geconfigureerde instelling te zetten

BESCHRIJVING ARTIKELNUMMER

Controller VSW-MC-CTRL

Aanbevolen producten:
Creëer het optimale videodistributienetwerk dat zichzelf voedt en 
zwakke punten minimaliseert. Black Box biedt alle producten die u 
nodig heeft om uw snelle, voordelige MediaCento-installatie compleet 
te maken.

MANAGED GIGABIT-ETHERNETSWITCHES, MET POE+

BESCHRIJVING ARTIKELNUMMER

10-poorts LPB2910A

VERGRENDELBARE HDMI-KABELS

BESCHRIJVING ARTIKELNUMMER

Vergrendelbaar mannelijk, beide zijden VCL-HDMIL-00XM

Vergrendelbaar mannelijk naar niet-
vergrendelbaar mannelijk VCL-HDMIS-00XM

Vergrendelbaar HDMI-mannelijk naar 
DVI-mannelijk VCL-HDMIDVI-00XM

MEDIACENTO IPX HD  
TRANSMITTER EN RECEIVER 
IP-streamingoplossing verzendt HDMI-video en -audio naar een vrijwel 
onbeperkt aantal externe schermen, zover als uw netwerk reikt. U hebt 
voor elke bron één transmitter en voor elk scherm één receiver nodig.

DE IDEALE OPLOSSING VOOR:
• Digital signage in verschillende gebouwen of winkels

•  Creëren van basisvideowalls

• Distributie van hoogwaardige video over een standaard Ethernet-
netwerk voor optimaal gebruik in medische beeldvorming, 
commandokamers en control rooms, kantoren en klaslokalen

BESCHRIJVING ARTIKELNUMMER

Transmitter VX-HDMI-HDIP-TX

Receiver VX-HDMI-HDIP-RX

Vind de juiste HDM video-extender voor uw project.
Bent u op zoek naar multicast- of unicast- (point-to-point) distributie? Misschien bent u op zoek naar de mogelijkheid om te 
schakelen tussen meerdere bronnen of om videowalls te creëren. Dat is allemaal mogelijk met MediaCento IPX. Gebruik het voor 
multicast- en unicast-distributie. Er is zelfs een controller beschikbaar voor matrixswitching en videowallaansturing.
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