
HDMI till VGA-konverterare med audio - kompakt - 1920x1200

Produkt ID: HD2VGAMICRA

Denna HDMI® till VGA-adapter låter dig ansluta din HDMI-dator till en VGA-skärm eller -projektor. 
Den mångsidiga adaptern har en diskret 3,5 mm audioutgång för att extrahera stereoaudio från din 
HDMI-signal och så stöder den PC-upplösningar på upp till 1920x1200.

Adaptern fungerar med alla HDMI-utrustade datorer för att lägga till kompatibilitet med VGA-skärmar. 
VGA-stöd på din Ultrabook™ eller Chromebook™ innebär att du får de anslutningsmöjligheter du 
behöver för att använda nästan vilken projektor eller skärm som helst i ett styrelserum.

HDMI till VGA-adaptern behöver inga drivrutiner eller program för att bespara dig tid och bekymmer 
när du vill göra en snabb anslutning. Dessutom har adaptern en 3,5 mm utgång som ger dig 
möjligheten att dela audio direkt från din HDMI-port.

Denna kompakta HDMI till VGA-adapter är lätt och bärbar och får enkelt plats i en datorväska. 
Adaptern är dessutom tillverkad med en arkitektur för låg ström så att du slipper ta med dig en 
otymplig extern strömadapter, eller leta efter ett eluttag när du är på väg.

Denna konverterare kommer inte sända digitalt krypterat innehåll.

HD2VGAMICRA täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    



 

Användning

• Anslut din Ultrabook eller Chromebook till en skärm i ett styrelserum

• Använd din VGA-skärm som en sekundär skärm

• Ta med dig adaptern när du reser för att garantera att din bärbara dator är kompatibel med 
VGA-skärmar i BYOD-situationer (Bring Your Own Device)

Funktioner

• Öka kompatibiliteten på din HDMI-utrustade Ultrabook eller Chromebook genom att lägga till stöd 
för VGA

• Problemfri installation genom plug-and-play-funktion

• Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design

• Stöder upplösningar på upp till 1920x1200 (1080p)

• Diskret 3,5 mm audioutgång

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

AV-ingång HDMI

Portar 1

AV-utgång VGA

Audio Ja

Chipset-ID Chrontel - CH7101A-BF

Prestanda

Maximal digital 
upplösning

1900x1200 @ 60Hz



Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):

1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 
1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 
1152x864, 1024x768, 800x600

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer Tvåkanalers stereo (3,5 mm)

Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI (19-stifts)

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

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Denna konverterare är inte kompatibel med Mac-datorer 
som använder Intel HD 4000-kort (Mac Mini) och för 
särskilt stöd för dess enheter har StarTech.com Mac Mini 
till VGA-adapter - <a 
href="https://www.startech.com/AV/Converters/Video/H
DMI-HDMI-Micro-to-VGA-Adapter-Converter-HDMI-Table
t-to-Monitor~MCHD2VGA">MCHD2VGA</a>.<br/><br/
>Denna konverterare kommer inte sända digitalt 
krypterat innehåll.

Miljö

Drifttemperatur 10°C to 40°C (50°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Luftfuktighet 90% RH

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 2.5 in [6.2 cm]

Produktbredd 0.8 in [2.1 cm]



Produkthöjd 0.5 in [1.2 cm]

Produktvikt 0.3 oz [8.0 g]

Förpackning

Package Length 7.0 in [17.8 cm]

Package Width 3.2 in [8.1 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.3 oz [38.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Kompakt HDMI till VGA-adapter

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


