
HDMI till VGA-adapter för stationär/bärbar dator/Ultrabook - 1920x1080

Produkt ID: HD2VGAE2

Med HD2VGAE2 HDMI® till VGA-adapter kan du ansluta ett HDMI-uttag på en bärbar, stationär eller 
ultrabook-dator till en VGA-skärm eller -projektor och du slipper kostnaderna för att uppgradera till en 
HDMI-kompatibel skärm. HDMI-till-VGA-konverteraren är avsedd att leverera användargenererat 
innehåll som t.ex. presentationer eller dokument och kan även öka din produktivitet genom att utöka 
skrivbordet till en sekundär skärm och fördubbla arbetsutrymmet.

Denna aktiva HDMI-till-VGA-adapter behöver ingen extern strömkälla, har stöd för upplösningar på 
upp till 1080p (1920x1080) och är en kompakt och bärbar lösning för anslutning av en VGA-skärm 
med HD-upplösning.

Letar du efter en HDMI till VGA-konverterare till din Chromebook? Använd HD2VGAMICRO.

HD2VGAE2 adaptern för anslutning mellan HDMI® och VGA täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och 
gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning

• Anslut HDMI-kompatibla enheter som en bärbar eller stationär dator eller en ultrabook till en 
VGA-projektor eller skärm



Funktioner

• Maximal upplösning på 1920x1080 (1080p)

• Ingen extern strömadapter behövs

• 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

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

AV-ingång HDMI

Portar 1

AV-utgång VGA

Audio Nej

Industristandarder Höghastighets-HDMI®

Chipset-ID ITE - IT6695FN

Prestanda

Maximal analog 
upplösning

1920x1080

Maximal digital 
upplösning

1920x1080

Stödda upplösningar 1920x1080 (1080p) @ 60Hz

Stöd för widescreen Ja



Medeltid mellan fel 
(MTBF)

1,754,784 timmar

Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI (19-stifts)

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

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. This adapter will not work with Samsung Chromebooks. 
HD2VGAMICRO is recommended for this application.

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% till 85% RH icke-kondenserande

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 7.9 in [200 mm]

Produktlängd 9.6 in [24.5 cm]

Produktbredd 1.6 in [40.0 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 1.2 oz [35.3 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 1.7 oz [48.0 g]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI® till VGA-adapter

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


