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Transmita vídeo HDMI e áudio por uma rede Ethernet para um número 
virtualmente ilimitado de telas, tão longe quanto a sua rede alcançar.

FÁCIL INTEGRAÇÃO  
Transmissores e receptores podem ser instalados diretamente 
na sua atual infraestrutura de LAN. Não é necessário definir 
nenhuma configuração ou contratar links exclusivos e caros.
Ainda melhor, as unidades com alimentação PoE eliminam a 
necessidade de fontes de alimentação externas.

CONFIGURAÇÃO PLUG-AND-PLAY 
Use os botões para configurar os transmissores e receptores 
para o mesmo canal multicast ou unicast e todas as  
definições de multicast por IP são configuradas  
automaticamente. Basta conectar sua fonte, monitor(es)  
a um switch de rede, e você está pronto para começar.

SINAIS QUE PERCORREM VÁRIOS  
QUILÔMETROS
As unidades são compatíveis com o protocolo IGMP, de modo
que todo o seu conteúdo de origem HD pode ser
disponibilizado em qualquer lugar que você desejar através do
cabeamento Ethernet. O extensor transmite vídeos até 100
metros por link, mas o alcance é ainda mais longo quando
switchs de rede adicionais são incluídos no pacote. Use fibra
com conversores de mídia para alcançar vários quilômetros,
se necessário. As novas unidades também possuem um slot
SFP integrado que é compatível com fibra e estende os sinais
de vídeo para ainda mais longe e de forma mais rápida do que
o cabo de cobre.

ÓTIMO DESEMPENHO DO PC PARA A TELA  
O MediaCento IPX possui a função de cópia de dados de 
identificação de exibição estendida (EDID), que garante que as 
configurações de vídeo corretas sejam mantidas.

CONECTORES SEGUROS 
Elimine falha no ponto de conexão. Os produtos MediaCento 
IPX são compatíveis com o travamento de cabos HDMI. Eles 
estão disponíveis para compra na Black Box e estão inclusos
na compra de um kit MediaCento IPX. 

COMPRESSÃO SEM PERDAS E LATÊNCIA  
ULTRA-BAIXA PARA A EXTENSÃO HD
As unidades transmitem vídeo e áudio com qualidade de 
transmissão e são compatíveis com resoluções de até 4K a 30 
Hz, independentemente da distância ou do número de telas. 
Nossas novas unidades são compatíveis com resoluções de 
até 4096 x 2160 a 30 Hz.

COMUTAÇÃO MATRIZ FLEXÍVEL E
CONTROLE DE VIDEO WALL 
Com o MediaCento IPX Controller adicionado ao sistema,  
você pode: 

• Criar video walls de até 8 x 8 (64 telas)

• Controlar e alternar de qualquer fonte para qualquer monitor 
remotamente usando a interface intuitiva de rede. O  
controlador detecta automaticamente quaisquer unidades 
MediaCento IPX na rede e as insere na interface de rede 
para fácil configuração e controle

• Gerencie os dispositivos MediaCento de uma rede  
secundária usando as duas portas Ethernet do controlador 

• Gerencie remotamente as unidades a partir de uma interface 
móvel, como laptop, celular ou tablet
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APLICAÇÃO NO MODO MULTICAST COM  
VIDEO WALL E COMUTAÇÃO DE MATRIZ  
Transmissão de vídeo a partir de várias fontes para várias telas 
a partir de uma rede Ethernet. Controle e alterne os monitores 
do PC ou dispositivo móvel.

APLICAÇÕES NO MODO MULTICAST 
Transmissão de vídeo de uma fonte para várias telas através 
de de uma rede Ethernet. Essa aplicação também é compatível 
com video wall.
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TRANSMISSOR E RECEPTOR MEDIACENTO 
IPX 4K 
Obtenha melhor áudio, vídeo, controle e compatibilidade com essa 
acessível solução plug-and-play. Use-o para compartilhar qualquer 
fonte em qualquer tela por IP.

A SOLUÇÃO IDEAL PARA:
• Aplicações touchscreen que envolvem o sistema de sinalização 

digital iCOMPEL

• Aplicações KVM básicas para gerenciamento remoto

• Transmissão e compartilhamento de vídeos em salas de aula, 
escritórios corporativos e salas de comando e de controle

• Também estende sinais seriais e de IR para controle remoto de 
monitores ou dispositivos da fonte

DESCRIÇÃO CÓDIGO N°

Transmissor de end points VX-HDMI-4KIP-TX

Receptor de end points VX-HDMI-4KIP-RX

MEDIACENTO IPX CONTROLLER 
Transforme seus transmissores e receptores MediaCento IPX baseados 
em IP em comutadores de matriz e controladores de video wall.  
O controlador leva a economia de custos, a comutação de matriz 
flexível e o controle de video wall à um novo patamar.

A SOLUÇÃO IDEAL PARA:
• Controle de video walls de até 8 x 8 (64 telas)

• Comutação de qualquer fonte para qualquer monitor

• Criação de grupos para simultaneamente alternar vários receptores 
com um único clique

•	 Uso	de	layouts	pré-definidos	para	definir	instantaneamente	todos	os	
receptores	para	uma	instalação	pré-configurada

DESCRIÇÃO CÓDIGO N°

Controller VSW-MC-CTRL

Produtos recomendados:
Crie a rede de distribuição de vídeo ideal que se auto-alimenta e 
minimiza os pontos de falha. A Black Box oferece todos os produtos 
que você precisa para completar a instalação do MediaCento de forma 
rápida e econômica.

SWITCHES ETHERNET GERENCIADOS GIGABIT POE +

DESCRIÇÃO CÓDIGO N°

10 portas LPB2910A

Trava de cabos HDMI

DESCRIÇÃO CÓDIGO N°

Trava macho, ambos os lados VCL-HDMIL-00XM

Trava macho para HDMI macho sem 
trava VCL-HDMIS-00XM

Trava HDMI macho para DVI macho VCL-HDMIDVI-00XM

TRANSMISSOR E RECEPTOR MEDIACENTO 
IPX HD 
A solução de transmissão por IP transmite vídeo e áudio HDMI para um 
número quase ilimitado de monitores remotos. Vá tão longe quanto sua 
rede alcançar. Você precisa de um transmissor para cada fonte e um 
receptor para cada tela.

A SOLUÇÃO IDEAL PARA:
• Sinalização digital em diferentes edifícios ou lojas

• Criação de video walls simples

• Distribuição de vídeo de alta qualidade através de uma rede Ethernet 
padrão para uso otimizado em imagiologia médica, salas de 
comando e de controle, escritórios corporativos e salas de aula

DESCRIÇÃO CÓDIGO N°

Transmissor de end points VX-HDMI-HDIP-TX

Receptor de end points VX-HDMI-HDIP-RX

Encontre o extensor de vídeo HDMI ideal para o seu trabalho.
Precisa de distribuição multicast ou unicast (ponto a ponto)? Os equipamentos possuem a função e capacidade de alternar entre 
várias fontes ou criar video walls. Use-o para distribuição multicast e unicast. Melhor ainda: um controlador está disponível para 
comutação de matriz e controle de video wall.
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