HDMI-audioextraherare - 1080p
Produkt ID: HD2A

Med denna HDMI®-audioextraherare kan du separera stereoaudio från din HDMI-videosignal och
ansluta den till en 3,5 mm audioenhet, som till exempel ditt stereosystem eller dina högtalare till din
stationära dator. Du kan dessutom extrahera audio från HDMI-signalen och integrera den till en optisk
TOSLINK®-enhet med hjälp av den medföljande digitala SPDIF-adaptern.
Din senaste A/V-hemelektronik har antagligen bara en HDMI-utgång. Detta kan göra det svårt att
integrera enheter, som till exempel din nya Blu-ray™-spelare eller datorsystem, med din befintliga
audioutrustning eller dina högtalare till din stationära dator.
HDMI-audioextraheraren är USB-driven med hjälp av den medföljande strömkabeln för enkel
integrering med dina datorsystem. Adapter har dessutom en liten storlek som diskret smälter in bland
din hårdvara för ett enhetligt utseende.
Med en 3,5 mm audioutgång och en medföljande TOSLINK-adapter kan HDMI-audioextraheraren
sända audio till i stort sett vilken icke-HDMI-utrustning som helst, oavsett om den är digital eller
analog. Detta gör audioextraheraren perfekt för alla situationer där du behöver ansluta din HDMI-källa
till högtalare som inte har en HDMI-ingång - som till exempel högtalare till stationära datorer eller ett
ljudsystem i ett klassrum eller styrelserum.
Audioextraheraren är HDCP-kapabel och HDMI 1.3b-kompatibel, för att garantera kompatibilitet med
din HDMI-enhet. Dessutom stöder HDMI-utgången upplösningar på upp till 1920x1080 (1080p) vid 60
Hz för att passa alla HD-situationer.
HDMI-audioextraheraren kan även användas med en billig dubbel RCA-kompositadapter (säljs
separat) för att integrera audio från din HDMI-källa till 2-kanalers RCA audio-enheter.
HD2A täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Anslut audio från din HDMI-källenhet till högtalarna i ett styrelserum eller klassrum
• Använd audioextraheraren med en billig adapter (säljs separat) för att sända dubbel
RCA-kompositaudio
• Konvertera HDMI-audio till dubbel RCA-komposit audio med hjälp av extra adaptrar (säljs separat)

Funktioner
• Integrerar enkelt audio från din HDMI-källa med utrustning som inte stöder HDMI
• Extraherar analog och digital audio med en medföljande 3,5 mm till SPDIF-adapter
• Ge audioextraheraren fler förmågor genom att konvertera till RCA-audio med hjälp av en billig 3,5
mm till RCA-adapter (säljs separat)
• Diskret installation med liten storlek
• Stöder upplösningar på upp till 1080p med HDMI-genomströmning
• HDCP-kompatibel
• Strömförsörjd via USB

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

AV-ingång

HDMI

AV-utgång

3,5 mm audio

Audio

Ja

Chipset-ID

Explore - EP93Z3E

Maximal digital
upplösning

1080p (1920 x 1080)

Stödda upplösningar

Up to 1080p (1920 x 1080)

Prestanda

Stöd för widescreen

Ja

Audio-specifikationer

2.1 stereoaudio

Kontakttyp(er)

USB Mini-B (5-stifts)

Connector A

HDMI (19-stifts)

Connector B

3.5 mm minijack (3-polig)

Kontakt(er)

HDMI (19-stifts)
Ström
Power Source

Strömförsörjd via USB

Drifttemperatur

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Förvaringstemperatur

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Luftfuktighet

5 % till 95 % icke-kondenserande

Färg

Svart

Produktlängd

2.4 in [60.0 mm]

Produktbredd

2.2 in [55.0 mm]

Produkthöjd

0.8 in [20.0 mm]

Produktvikt

1.4 oz [39.0 g]

Package Length

5.6 in [14.3 cm]

Package Width

6.7 in [17.0 cm]

Package Height

1.3 in [32.0 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

4.8 oz [135.0 g]

Miljö

Utseende

Förpackning

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet

HDMI-audioextraherare
780 mm USB-strömkabel
Toslink-adapter

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

