
HDMI naar ExpressCard HD Video Capture Kaart Adapter 1080p

Productcode: ECHDCAP

Met de ECHDCAP ExpressCard Video Capture Kaart voor HDMI® (1080p) kunt u vanaf een HDMI-bron 
high-definition video en audio vastleggen op uw laptop via een ExpressCard-slot.

Ondersteuning voor de opname van 1080p video en HDMI-audio maakt deze HD-capturekaart tot de 
perfecte oplossing voor het maken van digitale kopieën van uw video's om deze vervolgens te kunnen 
bewerken, of om gewoon video op te nemen op uw laptop.

Deze ExpressCard capturekaart ondersteunt NTSC- en PAL-systemen en wordt geleverd met een 
eenvoudig te gebruiken videocapture-softwarepakket, zodat u video kunt opnemen of screenshots 
kunt vastleggen om deze op uw laptop te kunnen bewaren.

De ExpressCard-capturekaart is zo ontworpen dat het vlak ligt met de zijkant van de laptop, wat het 
een handige acceccoire maakt dat zelfs terwijl u onderweg bent gemonteerd kan blijven.

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

Dit product kan geen met HDCP beveiligde inhoud opnemen.

<b>Systeemvereisten:</b>

• CPU: Intel Core2 Duo (voor opname in 720p)

Intel Core i5 (voor opname in 1080p)

•  Geheugen: 1 GB

•  Video: DirectX 9.0c compatibele videokaart



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

    

Toepassingen

• Voor het opnemen en omzetten van digitale video op uw laptop

• Zet opgenomen video’s over naar uw computersysteem om deze te bewerken en er uw eigen 
compilatie van te maken

• HDMI Screen capture

Eigenschappen

• Opnemen vanaf HDMI®-bronnen (mogen niet versleuteld zijn)

• Ondersteunt HDMI-audio

• Video-opname in 1080p

• Ondersteuning voor het vastleggen van enkele beelden

• MPEG4- en H.264-codering

• Ondersteunt NTSC- en PAL-systemen

• 16:9 en 4:3 beeldverhouding

• Ondersteunt Adobe Premiere CS5 plug-in voor bewerking

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang HDMI

Audio Ja

Industriestandaarden NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL



Videocodering: MPEG4/H.264

Compatibel met DirectShow

Chipsetcode Mstar - MST3367CMK

Prestaties

Maximale digitale 
resoluties

1080p

Ondersteunde 
resoluties

TV: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p

PC: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x960, 
1280x720, 1024x768, 800x600

Audiospecificaties 16-bits 48000Hz, HDMI-audio

Connector(en)

Type connector(en) 1 - ExpressCard (34mm)

Connector A 1 - Mini HDMI

Software

Besturingssystemen Windows® 11, 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), 
Vista (32/64), XP (32/64)

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

CPU: Intel Core2 Duo (voor opname in 720p)        Intel 
Core i5 (voor opname in 1080p)Geheugen: 1 GBVideo: 
DirectX 9.0c compatibele videokaart

Gebruiksomgeving

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

Fysieke 
eigenschappen

Lengte product 3.0 in [75 mm]

Breedte product 1.4 in [35 mm]

Hoogte product 0.2 in [0.5 cm]

Gewicht product 0.6 oz [16 g]



Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.3 in [21 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.6 in [40 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.4 lb [0.2 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - ExpressCard Capture Kaart

1 - Mini-HDMI naar HDMI Kabel

1 - CD met drivers en software

1 - Handleiding

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


