Tisková zpráva - Atlona nové přepínače a scalery

Atlona představuje nové přepínače a scalery s HDMI a VGA přenosem pomocí HDBaseT

Orlando, Florida, 17. 6. 2015 – Atlona představila na InfoCommu dvě nové řady přepínačů a
scalerů – HDVS-150 a HDVS-200, které zastupují novou generaci produktů umožňujících
rozšíření vstupů maticových přepínačů a poskytují možnost ovládání AV systémů.

„Všechny produkty Atlona jsou navrženy tak, aby zjednodušily a zefektivnily instalaci,“ řekl Bill
Schripsema projektový manažer Atlony. „Naši zákazníci očekávají vysokou úroveň spolehlivosti
a kvalitu výrobku, proto jsme se také snažili zakomponovat do těchto nových HDVS sérií co
nejvíce často požadovaných funkcí.“

Mezi nové produkty HDVS patří AT-HDVS-150-TX (HDBaseT přepínač se třemi vstupy) a
AT-HDVS-150-TX-WP (HDBaseT nástěnný instalační panel se dvěma vstupy), které mohou
přenášet vstupní signál 4K/UHD/60Hz a VGA signál až 1920x1200 až do vzdálenosti 70 m.
Nabízí také funkce jako například automatické přepínání, výběr zdroje pomocí předního panelu,
zapnutí/vypnutí zobrazovače pomocí knoflíku na předním panelu,…

AT-HDVS-150-TX nabízí dva HDMI vstupy a jeden VGA vstup s 3,5 mm audio konektorem,
automatické přepínání a jeden HDBaseT výstup. AT-HDVS-150-TX-WP v provedení pro
dvojitou instalační krabici nabízí jeden HDMI a jeden VGA vstup s automatickým přepínáním a
jedním HDBaseT výstupem. Oba produkty mohou být napájeny pomocí AT-UHD-CLSO-824
díky PoE.

Alternativou k AT-HDVS-TX-WP je AT-HDVS-TX-NB, na kterém nenajdete knoflík pro
zapnutí/vypnutí zobrazovače nebo knoflík pro volbu vstupu.
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Série HDVS-200 zahrnuje AT-HDVS-200-TX (přepínač se třemi vstupy) a AT-HDVS-200-RX
(HDBaseT scaler s Ethernetem). Společně nabízejí funkce jako je automatické přepínání HDMI
a VGA vstupů, změnu režimu projektoru (on/off), analogový audio de-embedding, ovládání
hlasitosti a TCP/IP a RS-232 ovládání. Jsou vhodným doplňkem maticového přepínače
AT-UHD-CLSO-824 především v rámci větších instalací.

AT-HDVS-200-TX je přepínač se třemi vstupy přenášející HDMI a VGA pomocí HDBaseT
s Ethernetem. Nabízí dva HDMI vstupy, jeden VGA vstup s 3,5 mm audio konektorem, možnost
ovládání zobrazovače, přenáší video signály s embeddovaným audiem až 4K/UHD/60 Hz až do
vzdálenosti 100 m. Spolu se scalerem AT-HDVS-200-RX, ze kterého je díky PoE napájen,
vytváří tento přepínač samostatný AV systém s možností přepínání vhodný pro školní učebny či
zasedací místnosti.

AT-HDVS-200-RX je scaler s HDBaseT vstupem obohaceným o Ethernet určený pro přenos
HDMI. Ve spolupráci s přepínačem AT-HDVS-200-TX šíří IP a HDMI signály s embeddovaným
audiem a řídicími signály až do vzdálenosti 100 m.

Série HDVS-150 a HDVS-200 by měly být dostupné během třetího čtvrtletí tohoto roku. Pro
další informace k uvedeným produktům kontaktujte výhradního dovozce WDQ s.r.o.

Pár slov o firmě Atlona

Atlona poskytuje inovativní a spolehlivé řešení pro AV a IT distribuci a připojení. Od roku 2003
se společnost zabývá designovými a inženýrskými projekty mnohdy oceněnými, které zahrnují
bytové i komerční řešení v oblasti AV a IT včetně oblasti vzdělávání, obchodu, státní správy,
zábavy a zdravotní péče.

Produkty a služby Atlony v oblasti designu, integrace, poradenství a instalace zjednodušují
instalaci, minimalizují údržbu a zvyšují všestrannost produktů u řešení s automatickým
ovládáním. Vize Atlony je jednoduchá: poskytnout zákazníkovi produkt, který je navržený a
vyvinutý tak, aby svými prvky, výkonem a spolehlivostí odpovídal požadavkům profesionálů.
Jednoduše poskytnout nejlepší kvalitu v tomto oboru.
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