
Oehlbach®

Tisková zpráva
Oehlbach® světová premiéra!

Oehlbach® XXL® HDMI  přepojovač/switcher  4100/2100  je  nyní  dostupný  pro 
nekompromisně kvalitní obraz.

Vzrůstá prodej LCD a plazma obrazovek. Velká publicita, která se dostává televizím příští 
generace – HDTV, znamená, že více a více zákazníků si všímá loga „připraveno pro HD“. 
Chtějí výrobky budoucnosti, které jsou schopny zvládat novou kvalitu HDTV. To znamená 
mít HDMI spojení mezi zařízeními. Příští generace zařízení jako jsou DVD přehrávač, DVD/
HDD nahrávač, SAT přijímač, Playstation atd. budou všechny vybaveny HDMI výstupními 
zdířkami.  Ale  většina  prodávaných  spotřebičů  schopných  zobrazit  HD mají  pouze  jeden 
vstup.
HDMI přepojovač je nezbytný pro vyhnutí se nutnosti a nebezpečí měnit a zamotat kabely 
pokaždé, když měníte zdroj signálu.

Oehlbach® Kabel GmbH nyní nabízí dva HDMI přepojovače:
Tyto  přepojovače umožňují  přehrávání  z  více  zařízení  (model  XXL® 2100 (2:1)  a  model 
XXL® 4100  (4:1)  na  zobrazovací  zařízení  pouze  s  jedním  HDMI  vstupem  např.  LCD, 
plazmová televize nebo projektor.

Proč „XXL®“ HDMI přepojovač? Oehlbach® XXL® je zárukou toho nejlepšího co můžete 
dostat!

Nové Oehlbach® XXL® HDMI přepojovače jsou první na světě, které jsou plně v souladu 
s předpisy  HDMI  Licensing  LLC  včetně  plné  HDCP  kompatibility.  Maximální  přenos 
1,65Gb/s poskytuje i do budoucna profesionální propojení v domácím prostředí.

Oehlbach® používá  pouze  ty  nejnovější  generaci  HDMI dílů,  zásuvky jsou  pozlaceny  24 
karátovým zlatem pro co nejlepší kontakt a co víc, Oehlbach® přepojovače provádí zesílení 
signálu, aby zajistili 100%ně optimální kvalitu i na dlouhých kabelech.

Pouze  tato  všechna  fakta  zajišťují  dokonalé  video  a  audio  signály  a  vyhovění  standardu 
HDCP.

Protože byl Oehlbach® HDMI přepojovač vyvinut, aby splňoval předpisy HDMI Licensing 
LLC je schopen být zapojen jak sériově (za sebou) tak i kompatibilní s jinými distributory 
signálu HDMI, které vyhovují HDMI.
Maximální  rozlišení  je  1080p/1920x1080  (VESA  UXGA),  což  znamená  připravené  pro 
HDTV!

Jak to pracuje? Přepínání mezi zdroji je velmi snadné: V módu automatického přepínání 
přepojovač vybere první vstup s aktivním signálem, který najde. Když tento signál ustane, 
sám přepne na další vstup, který má aktivní signál. Mezi vstupy je možno také přepínat ručně, 
zmáčknutím jediného ovládacího tlačítka na předním panelu.



Popis
Přední panel je vyroben z vysoce kvalitního anodizovaného hliníku, obal je černý. Celý vývoj 
byl proveden v Německu, záruční doba je dva roky.
Je dostupný pouze u vybraných autorizovaných Oehlbach® obchodech.

Technické údaje

Název: XXL® HDMI přepojovač 2:1 model 2100
Max. přenos: 1,65 Gb/s
Maximální rozlišení: 1080p 50Hz/60Hz
Standard signálu: SMPTE/VESA
Formáty videa: 480p, 576p, 720p, 1080i/p
Formáty signálů: RGB 4:4:4, YUV 4:4:4, YUV 4:2:2
Formáty audio: S/PDIF PCM (48/96kHZ), Bitstream Dolby
Vstupy: 2x HDMI/HDCP
Výstupy: 1x HDMI/HDCP
Napájení: síťový adaptér 5V/2A
Váha: 0,95kg
Rozměry (V x Š x H): 51x180x143mm

Název: XXL® HDMI přepojovač 4:1 model 4100
Max. přenos: 1,65 Gb/s
Maximální rozlišení: 1080p 50Hz/60Hz
Standard signálu: SMPTE/VESA
Formáty videa: 480p, 576p, 720p, 1080i/p
Formáty signálů: RGB 4:4:4, YUV 4:4:4, YUV 4:2:2
Formáty audio: S/PDIF PCM (48/96kHZ), Bitstream Dolby
Vstupy: 4x HDMI/HDCP
Výstupy: 1x HDMI/HDCP
Napájení: síťový adaptér 5V/2A
Váha: 0,95kg
Rozměry (V x Š x H): 51x180x143mm



Jestliže  potřebujete  více informací,  vzorky nebo fotografie  ve větším rozlišení  kontaktujte 
prosím: vlk@zl.inext.cz

O firmě OEHLBACH®:

Manfred Oehlbach a jeho firma OEHLBACH® Kabel GmbH, se nachází v Stutensee blízko 
města Karlsruhe. Po více než třicet let si udržuje vedoucí místo na německém trhu konektorů 
a vysoce kvalitních kabelů.

Nekompromisní zaměření na 3 až 5ti hvězdičkovou kvalitu v kombinaci se stálou komunikací 
mezi prodejci a zákazníky jsou některá z tajemství úspěchu OEHLBACH® v podnikání.

Výrobky OEHLBACH® vyčnívají pro svou nejvyšší možnou kvalitu a funkčnost stejně tak 
jako design.

Výrobky  OEHLBACH® vyhrály  mnoho  cen  od  všech  velkých  časopisů  v Evropě. 
OEHLBACH® Kabel  nabízí  na  Internetu  unikátní  konfigurátor  propojení 
(www.cableconfigurator.com) – interaktivní nástroj pro nalezení nejlepšího řešení pro každé 
možné propojení.

Kabely, které nejsou v katalogu, mohou být vyrobeny na zakázku v Stutensee do 72 hodin a 
dodány okamžitě.

OEHLBACH® je zastoupen místními distributory ve více než třiceti zemích v Evropě a Asii.
Další informace: www.oehlbach.de, www.cableconfigurator.com, www.oehlbach.cz

Kontakt:

Distributor pro ČR:

VLK Electronic s.r.o.
Družstevní 434, Slušovice 763 15
Tel./Fax: +420 577 430 883
e-mail: vlk@zl.inext.cz
www.vlk-electronic.cz
www.oehlbach.cz
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