
HDMI naar VGA adapter converter voor desktop pc / laptop / ultrabook - 1920x1080

Productcode: HD2VGAE2

De HD2VGAE2 HDMI® naar VGA adapter/converter zet een HDMI®-videosignaal van uw pc, laptop of 
ultrabook actief om voor gebruik op een VGA-projector of -beeldscherm.

Zonder de noodzaak van een externe voeding en met ondersteuning voor resoluties tot 1080p 
(1920x1080) is deze actieve HDMI® naar VGA adapter een compacte en draagbare oplossing.

Op zoek naar een HDMI-naar-VGA-converter voor uw Chromebook? Gebruik de HD2VGAMICRO.

De HD2VGAE2 HDMI® naar VGA Adapter/Converter wordt geleverd met 3 jaar garantie en gratis 
levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

Toepassingen

• Voor het aansluiten van apparaten met HDMI-aansluiting zoals uw pc, laptop of ultrabook op een 
VGA-projector of -beeldscherm

Eigenschappen

• Maximale resolutie van 1920x1080 (1080p)



• Geen externe voedingsadapter nodig

• SORTIE VIDÉO DE HAUTE QUALITÉ : Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1080 @ 
60Hz, ce convertisseur d'écran VGA de qualité IT à une sortie vidéo FullHD d'une clarté cristalline pour 
garantir la qualité de vos images

• PORTABILITÉ PARFAITE : Conçu pour les professionnels en déplacement, cet adaptateur HDMI vers 
VGA ne nécessite pas d'adaptateur d'alimentation externe et se glisse parfaitement dans la sacoche de 
votre PC portable. L'accessoire idéal pour les pro de l'IT

• SANS PROBLÈME : Prenant en charge le plug-and-play, cet adaptateur HDMI offre une configuration 
rapide/facile, sans logiciel/pilote supplémentaire. Facile d'utilisation, permet aux utilisateurs de se 
connecter en déplacement/au bureau/à la maison

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Actief

AV-ingang HDMI

Poorten 1

AV-uitgang VGA

Audio Nee

Industriestandaarden High Speed HDMI®

Chipsetcode ITE - IT6695FN

Prestaties

Maximale analoge 
resoluties

1920x1080

Maximale digitale 
resoluties

1920x1080

Ondersteunde 
resoluties

1920x1080 (1080p) @ 60Hz

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

MTBF 1,754,784 uren



Connector(en)

Connector A 1 - HDMI (19-polig)

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

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Deze adapter werkt niet met Samsung Chromebooks. 
Voor deze applicatie wordt HD2VGAMICRO aanbevolen.

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% tot 85% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 7.9 in [200 mm]

Lengte product 9.6 in [24.5 cm]

Breedte product 1.6 in [40.0 mm]

Hoogte product 0.6 in [1.5 cm]

Gewicht product 1.2 oz [35.3 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.6 in [15.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.7 oz [48.0 g]



Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - HDMI® naar VGA Adapter Converter

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


