Tisková zpráva - Atlona nové maticové přepínače s podporou HDCP 2.2

Atlona představuje 8x8 a 4x4 4K/UHD HDMI maticové přepínače s podporou HDCP 2.2

Orlando, Florida, 17. 6. 2015 – Atlona rozšiřuje řadu 4K maticových přepínačů vhodných pro
komerční a rezidenční aplikace a to o HDMI na HDMI přepínače 8x8 AT-UHD-H2H-88M a 4x4
AT-UHD-H2H-44M. Oba podporují 4K/UHD/60 Hz video a obsah s HDCP 2.2 ochranou. Oba
přepínače podporují různé možnosti dálkového ovládání a mohou být také konfigurovány
pomocí webového prohlížeče.

„Při použití těchto maticových přepínačům si může být vlastník jistý, že nebude potřebovat nové
při vydání nových standardů 4K/UHD,“ řekl Steve Heintz, produktový manažer Atlona. „Tyto
přepínače jsou správnou volbou pro integrátory, kteří chtějí do svých instalací zařízení, která
zvládnou jakýkoli obsah, který si zákazníci rozhodnou přehrát, a ovládání pomocí
preferovaného řídicího systému.“

Tyto maticové přepínače jsou ideální pro profesionální přenos HDMI signálu, kdy je řada AV
zdrojů přenášena do čtyř a více zón, přičemž tyto přepínače umožní, aby všechny nebo žádný
zdroj ne/byl přenášen zároveň do všech nebo žádné výstupní zóny. Volba zdroje nebo zóny je
možná pomocí předního panelu, dálkového ovládání nebo přes jakýkoli řídicí systém.

Oba maticové přepínače UHD-H2H-88M a UHD-H2H-44M nabízí možnost integrace přes
WebGUI, což vede i k získání informací o HDCP/EDIDu, konfigurace systému, statusu zařízení
a také I/O routing z tabletů, chytrých telefonů nebo PC. Kvůli snížení nákladů a času nabízí
TCP/IP, RS-232 a IR připojení pro rozhraní řídicího systému.

Podle Atlony oba přepínače nabízejí rychlé přepínání mezi zdroji bez probliknutí, které bývá
způsobeno ztrátou signálu.
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„Naše produkty mají pověst rychlých, spolehlivých přepínačů a my věříme, že tyto nové
přepínače této pověsti dostojí,“ řekl Heintz.

Oba přepínače je možné uchytit do racku – 1U, full rack šířka.

AT-UHD-H2H-88M a AT-UHD-H2H-44M 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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