
HDMI till VGA-videoadapter med audio för stationär/bärbar dator/Ultrabook - 
1920x1080

Produkt ID: HD2VGAA2

HD2VGAA2 kabeladaptern för anslutning mellan HDMI® och VGA låter dig ansluta en 
HDMI-utdataenhet, t.ex. en bärbar dator eller digital mediaförlängare, till en VGA-bildskärmsenhet 
(skärm, projektor) genom att konvertera HDMI-videosignalen från utdataenheten till en VGA-signal 
och separat tvåkanalers analog audio. Adaptern för anslutning mellan HDMI och VGA är avsedd för att 
visa användargenererat innehåll som presentationer, dokument och kalkylblad på en VGA-projektor 
eller -skärm. Adaptern kan även förlänga datorns skrivbord för att fördubbla arbetsutrymmet och öka 
produktiviteten.

Denna mångsidiga omvandlare stöder olika upplösningar, inklusive HD 1080p, vilket eliminerar dyr 
uppgradering av din VGA-skärm av kompatibilitersskäl. HDMI-adaptern behöver inte extra strömkälla 
vid standardanvändning vilket sparar in på installationstid och annat strul. Extra strömkälla kan läggas 
till via en Micro-USB kabel om din videokällas HDMI-port har låg effekt.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning

• Anslut din HDMI-kapabla bärbara dator eller Ultrabook till en VGA-projektor eller -skärm i 
styrelserum, hotellrum, på kontoret eller i hemmet



Funktioner

• Stöder upplösningar på upp till 1080p

• Tvåkanalers analog audio

• Enkel att använda, ingen mjukvara behövs

• Kompakt design med låg vikt

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

AV-ingång HDMI

AV-utgång 3,5 mm stereoaudio

VGA

Audio Ja

Chipset-ID ITE - IT6695FN

Prestanda

Maximal analog 
upplösning

1920x1080

Maximal digital 
upplösning

1920x1080

Stödda upplösningar 1920x1080 (1080p) @ 60Hz

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer Två kanaler

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

1,332,330 timmar

Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI (19-stifts)



1 - USB Micro-B (5-stifts)

Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 40 %-85 %RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 6.9 in [175 mm]

Produktlängd 9.8 in [25.0 cm]

Produktbredd 1.8 in [4.5 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 2.1 oz [60.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 0.6 in [1.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.1 oz [60.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI® till VGA-adapter

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


