
Kit Apresentador Wireless 4K com Suporte de Áudio
TWP-100R1K (v1.0R)

• Resolução 4K HD

• Suporte de áudio 5.1 por cabo HDMI

• Compatível com Windows™ e Mac®

• Trabalha com dispositivos Android e iOS

• Conecta até 32 dispositivos

• Compatível com HDMI 1.4 com suporte HDCP 1.4

• Plug and play

O Kit Apresentador Wireless 4K da TRENDnet com Suporte de Áudio, modelo TWP-100R1K, é uma solução de apresentação 
wireless confiável que oferece eficiência e clareza para reuniões de negócios, salas de aula e salas de palestras e residências. Este 
sistema de apresentação sem fio oferece suporte a vários dispositivos simultaneamente e é compatível com várias plataformas. A 
configuração plug-and-play torna as apresentações possíveis com apenas um clique. O sistema de apresentação sem fio

TWP-100R1K recebe imagens de alta qualidade em vários tipos de dispositivos (desktop, laptop, tablet e telefone). A solução de 
apresentação wireless TRENDnet é ideal para uso comercial e doméstico.

TWP-100R1K



Extensão HDMI Wireless
Estenda sua conexão HDMI sem necessidade

de fios de seus computadores, tablets ou

telefones celulares para uma TV ou projetor

HDMI.

Plataforma Múltipla
Esta solução de apresentação wireless é

compatível com Windows, Mac, Android e

espelho iOS

Plug and play
Conecte seus dispositivos ao sistema de

apresentação sem fio com apenas um toque

de um botão.
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TWP-100R1K



CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES

Padrões

• IEEE 802.3

• IEEE 802.3u

• IEEE 802.11ac (5 Ghz)

• USB 2.0

• HDCP 1.4

• HDMI 1.4

Interface

• TWP-101T

◦ 1 x Porta HDMI

◦ 1 x Cabo USB 2.0 Tipo A

◦ Indicadores LED

• TWP-101R

◦ 1 x Porta HDMI

◦ 1 x Porta USB 2.0

◦ 1 x Porta Ethernet

◦ Botão de energia

Resoluções de Vídeo Suportadas

• Até 1920 x 1080 @ 60Hz (60fps)

• Até 3840 x 2160 @ 30Hz (30fps)

• Até 4096 x 2160 @ 24Hz (24fps)

Suporta áudio

• Suporte de áudio 5.1 por cabo HDMI

Potência (TWP-101R)

• Entrada: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0.3A

• Saída: 5V DC, 2A adaptador de alimentação

externo

• Consumo máximo: 10W

Temperatura de operação

• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

• Máx. 95% sem condensação

Dimensão

• TWP-101T

◦ 80 x 80 x 25mm (3,15 x 3,15 x 1 pol.)

• TWP-101R

◦ 120 x 120 x 25.4mm (4,75 x 4,75 x 1 pol.)

Peso

• TWP-101T

◦ 136g (4,8 oz)

• TWP-101R

◦ 144g (5,1 oz)

Certificações

• CE

• FCC

Garantia

• 3 anos

Conteúdo da embalagem

• TWP-100R1K (TWP-101T / TWP-101R)

• Guia de Instalação Rápido

• Cabo HDMI (100 cm/ 3 pés)
• Cabo HDMI (30 cm/ 1 pés)
• Adaptador de energia (5V DC, 2A)

Compartilhamento de tela sem
fio
Compartilhe conteúdo 4K sem
necessidade de fios de seus
computadores, tablets ou telefones
celulares

Compatibilidade de múltiplas
plataformas
Compatível com Windows, Mac,
Android e iOS

Tela dividida
Esta solução de compartilhamento de
tela sem fio suporta até 4 telas
exibidas simultaneamente

Sem complicações
Elimine a necessidade de ser
conectado ao cabo HDMI; qualquer
um pode assumir o controle com um
toque

Plug and play
Conecte seus dispositivos ao sistema
de apresentação sem fio com apenas
um simples toque de um botão
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