
- Saída independente de Audio analógico e digital 
(Matrix 4x2)
- Compatível com sinais 3D e 2D simultaneamente
- Botao ON/OFF para quedas de energia
- Entrada RS-232 para comunicação com sistemas 
de automação (Matrix 4x4)

MATRIX HDMI 
4x2 e 4x4

AV LIFE



Matrix HDMI 4x2 com Audio Out
A Matrix HDMI AVLIFE com 4 entradas e 2 saídas, é um equipamento que integra as funções de um 
splitter e um switcher HDMI. Você pode receber até 4 sinais de alta resolução e distribuir eles, inde-
pendentemente, em duas saídas. É o ideal para Receivers ou TVS com poucas entradas HDMI. Você 
pode instalar todos os equipamentos em uma única central e reproduzi-los em dois ambientes difer-
entes. Assista TV a cabo na sala e jogue videogame no quarto ao mesmo tempo em sinal Full HD e 
também sinal HDMI 3D.

Ela possibilita um up-grade grande ao seu sistema, por um custo menor do que a troca de Receiver 
ou compra de novos equipamentos.

Além disso a nova versão tem um conversor de áudio embutido. Dessa maneira, ao mesmo tempo que 
o sinal HDMI está sendo chaveado, você pode ter o sinal de áudio digital ótico ligado a um receiver, 
e o sinal de áudio analógico ligado a um mutiroom.

Uma aplicação muito pratica desse equipamento é a utilização do sinal da Apple TV em um multi-
room, visto que a Apple TV só tem saída HDMI ou ótica, e os sistema de mutiroom só tem entrada 
analógica.

Esquema de Utilização



Matrix HDMI 4x4 com porta RS-232

Esquema de Utilização

A Matrix HDMI AVLIFE 4 entradas e 4 saídas é um equipamento que integra as funções de um splitter 
e um switcher HDMI. Você pode receber até 4 sinais de alta resolução e distribuir eles, independ-
entemente, em quatro saídas. É o ideal para Receivers ou TVs com poucas entradas HDMI. Você pode 
instalar todos os equipamentos em uma única central e reproduzi-los em quatro ambientes difer-
entes.

Ele dá a possibilidade de você montar uma casa conectada via HDMI, com 4 TVs livres para assistirem 
o conteúdo Full HD 3D que quiser.

Você pode dar um up-grade grande ao seu sistema, por um custo menor do que a troca de Receiver 
ou compra de novos equipamentos.

Alem disso, a Matrix 4x4 vem com porta de controle RS232. Através desse protocolo de controle, 
você pode criar cenas e chavear os sinais de áudio e vídeo, através do seu sistema de automação, 
podendo controlar tudo por um único controle remoto, ou uma interface de Ipad ou Ipod.



Especificações 

15 metros na entrada e 15 metros na saída

Resolução de vídeo 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 3D

Conformidade HDMI, HDCP, EDID, FCC, CE

Aplicação

Comprimento: 317mm / Largura: 161mm / Altura: 28 mm

Comprimento: 317mm / Largura: 161mm / Altura: 28 mm

Garantia Garantia de 3 meses

Distância suportada no cabo hdmi

Formato de Audio PCM, DTS 7.1, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio

Formato de Video Deep Color (24, 36 bits)

Para utilização com Receivers, PS3, Xbox, Blu Ray, Media Center 
e outros.

Itens inclusos Matrix 4x4
Matrix 4x4, controle remoto, fonte AC, driver para instalação da 
porta RS-232 e manual de instalação.

Medidas Matrix 4x4

Itens inclusos Matrix 4x2 Matrix 4x2, controle remoto, fonte AC e manual de instalação.

Medidas Matrix 4x2


