
DVI naar VGA Video Converter met Schaalaanpassing

Productcode: DVI2VGA

Met de DVI2VGA DVI naar VGA Converter met Schaalaanpassing kunt u een DVI Digital 
(DVI-D)-signaal omzetten naar een VGA-signaal. Omdat het zo niet meer nodig is dure nieuwe 
hardware aan te schaffen alleen wegens de compatibiliteit van uw apparaten bespaart de converter u 
tijd en geld.

De omzetter wordt bediend via een gemakkelijk te gebruiken On-Screen Display (OSD), waarmee u de 
weergave en de beeldschermresoluties naar gelieven kunt aanpassen, voor de PC of HDTV. Via het 
OSD kunt u ook helderheid, contrast, kleur en horizontale / verticale positie aanpassen.

De DVI naar VGA converter wordt geleverd met kunststof beugel voor montage aan de wand of op een 
zijpaneel

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Biedt de mogelijkheid uw videobron met DVI (zoals een set-top box voor kabel of satelliet, 
dvd-speler of computer) aan te sluiten op een VGA- of HDTV-beeldscherm

• Ideaal om oudere weergavetechnologie te gebruiken met een moderne signaalbron



Eigenschappen

• Converteert DVI-D video-ingang naar een analoge RGBHV- of YPbPr-uitgang

• 48MB frame buffer voor een stabiel beeld

• On-screen-display voor het aanpassen van helderheid, contrast, kleur en de horizontale / verticale 
positie

• Inclusief kunststof beugel voor montage aan de wand of op een zijpaneel

• DVI-bron kan worden weergegeven op een VGA- of HDTV-scherm met behulp van een 
VGA-connector of component video tulpstekkers

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang DVI

AV-uitgang VGA

Audio Ja

Prestaties

Maximale analoge 
resoluties

PC Output - 1280x1024 max

HD Output - 1080i/720p max

Connector(en)

Connector A 1 - DVI-I (29-polig)

Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Ondersteunt RGB-, YPbPr- en YCbCr-signalen 
(VGA-naar-Component-kabel niet meegeleverd - zie 
Toebehoren)

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Uitgangsspanning 5 DC



Uitgangsstroom 2.6A

Polariteit pin midden Positief

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Lengte product 5.7 in [14.6 cm]

Breedte product 3.0 in [77 mm]

Hoogte product 1.2 in [3 cm]

Gewicht product 9.9 oz [280 g]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 11.0 in [28 cm]

Package Width 7.2 in [18.2 cm]

Package Height 2.8 in [72 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.4 lb [1.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - DVI-naar-VGA-converter

1 - DVI-kabel van 1,8m

1 - Voedingsadapter

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


