HDMI naar VGA video adapter / converter met audio voor desktop PC / Laptop /
Ultrabook - 1920x1080
Productcode: HD2VGAA2

Met de HD2VGAA2 HDMI® naar VGA adapterkabel kunt u een HDMI-outputapparaat, zoals een laptop
video-output of digitale media-extender op een VGA-scherm (monitor, projector) aansluiten, waarbij
het HDMI-videosignaal van het outputapparaat in een VGA-output en aparte 2-kanaals analoge audio
wordt geconverteerd. De HDMI naar VGA adapter is bedoeld voor de weergave van door gebruikers
gemaakte content zoals presentaties, documenten en werkbladen op een VGA-projector of -scherm.
De adapter kan ook de desktop van uw computer uitbreiden en zo uw werkruimte verdubbelen en
productiviteit vergroten.
De veelzijdige converter ondersteunt resoluties inclusief high-definition 1080p, waardoor u de kosten
bespaart van een upgrade van een VGA-scherm vanwege compatibiliteit. De HDMI adapter heeft geen
aanvullende voeding nodig voor standaardapplicaties, waardoor installatietijd wordt verminderd en
problemen worden voorkomen. Bovendien kan eenvoudig extra vermogen worden toegevoegd via een
Micro-USB kabel, als uw videobron een laagvermogen HDMI poort heeft.
Gedekt door een3 jarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Sluit uw HDMI-laptop of -ultrabook aan op een VGA-projector of -scherm in vergaderzalen,
hotelkamers, op kantoor of thuis

Eigenschappen

• Ondersteuning van resoluties tot 1080p
• 2-kanaals analoge audio-output
• Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
• Compacte en lichte uitvoering

Hardware
Garantiebeleid

3 Years

Active or Passive
Adapter

Actief

AV-ingang

HDMI

AV-uitgang

3,5 mm stereoaudio
VGA

Audio

Ja

Chipsetcode

ITE Tech Inc. IT6693

Maximale analoge
resoluties

1920x1080

Maximale digitale
resoluties

1920x1080

Ondersteunde
resoluties

1920x1080 (1080p) @ 60Hz

Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties

2-kanaals

MTBF

1,332,330 uren

Connector A

HDMI (19-polig)

Prestaties

Connector(en)

USB Micro-B (5-polig)

Connector B

VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
3,5 mm mini-jack (3 standen)

Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid

40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Kabellengte

6.9 in [17.5 cm]

Lengte product

9.8 in [25.0 cm]

Breedte product

1.8 in [45.0 mm]

Hoogte product

0.6 in [15.0 mm]

Gewicht product

1.3 oz [36.0 g]

Package Length

7.1 in [18.0 cm]

Package Width

3.1 in [80.0 mm]

Package Height

0.8 in [20.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

2.3 oz [66.0 g]

Meegeleverd

HDMI® naar VGA Adapter Converter

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

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

