
DVI till HDMI-videoadapter med USB-ström och -audio - 1080p

Produkt ID: DVI2HD

Med denna DVI till HDMI®-adapter kan du ansluta din bärbara eller stationära DVI-dator till en 
HDMI-skärm eller -projektor. Adaptern fungerar med alla DVI-utgångar, men när du ansluter den till 
din Windows®-dator stöder adaptern även inbyggd USB-audio så att du kan lägga till din dators audio 
till HDMI-utsignalen.

DVI till HDMI-adaptern är enkel att använda. Adaptern har plug-and-play-installation så att du inte 
behöver ladda eller ladda ned speciella program, för en snabb och enkel installation. Adaptern har 
dessutom en liten storlek så att den diskret smälter in på ditt skrivbord till skillnad från otympliga 
DVI-adapterboxar som tar upp mycket plats på skrivbordet.

Använd bara DVI-anslutningen om du endast vill sända video. Om du vill sända audio och video kan 
du koppla in USB-kontakten. Eftersom ingen extern strömadapter behövs har du allt du behöver i en 
kompakt lösning.

Denna adapter garanterar att du får ut HD-videokvalitet från din DVI-utgång, med stöd för 
upplösningar på upp till 1080p.

DVI2HD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning



• Gör din äldre DVI-enhet kompatibel med en ny HDMI-TV eller -projektor

• Anslut en DVI-dator till en HDMI-skärm vid din stationära dator eller arbetsstation

• Konvertera DVI till HDMI och lägg till audio till HDMI-signalen

Funktioner

• Lägger till stereoaudio i 2 kanaler till din HDMI-utgång med USB-audio

• Problemfri installation plug-and-play-funktion

• Kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-upplösningar på upp till 1080p

• Kompakt och USB-driven för maximal bärbarhet

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

AV-ingång DVI-D

AV-utgång HDMI

Audio Ja

Chipset-ID LT8522EX - CM108AH

Prestanda

Maximal digital 
upplösning

1920 x 1080p at 60Hz

Stödda upplösningar 1920x1080 (1080p)

1680x1050 (WSXGA+)

1600x1200

1600x900

1440x900

1400x1050 (SXGA+)

1366x768

1360x768

1280x1024



1280x960

1280x800

1280x768 (WXGA)

1280x720p (720p)

1280x600

1152x864

1024x768

800x600 (SVGA)

640x480 (480p)

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer stereoaudio i 2 kanaler

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

1,102,819 timmar

Kontakt(er)

Connector A 1 - DVI-D (25-stifts)

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Luftfuktighet 40%-50%RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 7.0 in [177.8 mm]

Produktlängd 9.8 in [25.0 cm]

Produktbredd 1.4 in [3.5 cm]

Produkthöjd 0.5 in [1.3 cm]



Produktvikt 2.4 oz [69.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.6 in [16.8 cm]

Package Width 5.8 in [14.8 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 4.4 oz [126.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - DVI till HDMI-adapter

1 - Snabbinstallationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


