
LKV323 

Instrukcja obsługi 

 

 

LKV323 umożliwia zmianę rozdzielczości HDMI, przetwarzanie sygnału wideo 

oraz wydzielenie dźwięku z sygnału HDMI. 

 

 

Skalowanie w górę i w dół 

LKV323 automatycznie identyfikuje najlepszą rozdzielczość HDMI 

obsługiwaną przez telewizor i skaluje obraz do tej rozdzielczości. 

 

Embeder/deembeder dźwięku HDMI 

LKV323 pozwala na wydzielenie dźwięku z sygnału HDMI i wypuszczenie 

jako dźwięk analogowy lub cyfrowy, a także pozwala na umieszczenie 

dźwięku z wejść analogowego lub cyfrowego  w sygnale wyjściowym 

HDMI. 
        

Przetwarzanie obrazu 

LKV323 jest również procesorem obrazu, który pozwala na zmianę 

niektórych parametrów obrazu. 

 

Precyzyjna regulacja barw w sygnale HDMI 

LKV323 pozwala na niezależną regulację składowych RGB sygnału wideo. 

 

 

  



Interfejs urządzenia: 

 

 

Wejścia: 
 
Wejście HDMI 
Obsługiwane rozdzielczości HDTV: 480i @ 60Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 
576p @ 50Hz, 720p @ 50/60Hz, 1080i @ 50/60Hz, 1080p @ 50/60Hz.  
Obsługiwane rozdzielczości komputerowe: 640x480 @ 60Hz, 800x600 @ 60Hz, 

1024x768 @ 60Hz, 1280x720 @ 60Hz, 1280x768 60Hz, 1280x960 60Hz, 1280x1024 

@ 60Hz, 1360x768 60Hz, 1366x768 @ 60Hz, 1400x1050 60Hz, 1440x900 60Hz, 

1600x900 @ 60Hz, 1680x1050 @ 60Hz, 1920x1080 @ 60Hz 

Wejście koaksjalne –Umożliwia podłączenie dźwięku cyfrowego i 

zaembedowanie go w wyjściowym sygnale HDMI. 

Wejście audio analogowe - Umożliwia podłączenie dźwięku analogowego 

stereo i zaembedowanie go w wyjściowym sygnale HDMI. 

 

  



Wyjścia: 

Wyjście HDMI  

Obsługiwane rozdzielczości wyjściowe: 1080p @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 

720p @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 1680x1050 60Hz, 1440x900 60Hz, 1366x768 

@ 60Hz, 1280x1024 @ 60Hz, 1024x768 @ 60Hz, 800x600 @ 60Hz, 640x480 @ 60Hz 

Wyjście koaksjalne –Umożliwia podłączenie konwertera do dekodera dźwięku 

cyfrowego. 

Wyjście audio analogowe – Umożliwia wyprowadzenie dźwięku  z HDMI w 

formie analogowego dźwięku stereo. 

 

Instalacja urządzenia: 

 

 

1. Połącz przewodami HDMI źródło wideo oraz wyświetlacz do odpowiednich 

złączy konwertera. 

2. Połącz urządzenia audio do wejść i wyjść konwertera. 

3. Podłącz zasilanie konwertera. 

4. Za pomocą przycisków na obudowie możesz zmieniać parametry obrazu i 

wybierać źródła dźwięku. 

  



 


