
HDMI naar RCA converter box met audio

Productcode: HD2VID2

Deze HDMI naar RCA converterbox met audio converteert een digitale HDMI videobron (die audio 
ondersteunt) zodat deze werkt met analoge RCA composiet video tv's en schermen, bij zowel NTSC als 
PAL systemen.

Deze HDMI naar composite videoconverter biedt functies die weergave van topkwaliteit garandeert, 
zoals ruisvermindering, conversie van framesnelheden en adaptieve contrastverbetering.

Dankzij ondersteuning van high-definition input resoluties tot 1080p kunt u met deze RCA adapter uw 
HDMI signalen converteren naar composiet video en audio, terwijl u nog steeds een kristalhelder beeld 
krijgt.

Deze lichtgewicht composiet adapter is compact en zeer mobiel, zodat u hem vrijwel overal naar kunt 
meenemen. Door ondersteuning van een breed scala aan HDTV en pc input resoluties is deze 
veelzijdige RCA converter de perfecte oplossing voor het gebruik van nieuwe apparaten met uw 
bestaande oudere schermen.

De mogelijkheid om te converteren en uw nieuwe, met HDMI uitgeruste apparaat te gebruiken met uw 
oudere tv's of schermen biedt niet alleen flexibiliteit, maar bespaart u ook de kosten van 
hardware-upgrades. Kortom, een extreem handige oplossing voor thuis en op kantoor.

Voor gegarandeerd eenvoudige bediening en installatie biedt deze unieke RCA composiet video 
adapter plug & play installatie zonder aanvullende software of stuurprogramma's.

De HD2VID2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



     

Toepassingen

• Converteer uw HDMI signaal naar RCA composiet video

• Blijf standard-definition schermen gebruiken met HDMI bronapparaten

• Ideaal voor presentaties waarbij u verouderde projectiesystemen moet gebruiken

• Stream uw nieuwe home video's op uw oudere tv's/beeldschermen

Eigenschappen

• Converteer uw huidige HDMI® bron naar composiet video en audio (gele, witte en rode outputs)

• Geniet van HDTV resoluties met ondersteuning tot 1080p

• Ondersteuning van meerdere HDTV en PC input resoluties, compatibel met bijna elk HDMI 
bronapparaat

• Probleemloze instelling met plug & play installatie

• Uitgerust met Overscan/Underscan functie

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Actief

AV-ingang HDMI

AV-uitgang Composite

Audio RCA

Audio Ja

Industriestandaarden Standaard HDMI, DVI 1.0

Prestaties

Ondersteunde Input



resoluties
TV - 1080p, 720p, 576p, 480p @ 60Hz

PC - 1920x1080, 1280x800, 1280x768, 1224x768, 
800x600, 640x480 @ 60Hz

Output

480i, 576p

Audiospecificaties Ingang - LPCM 2-kanaals, 48kHz

Uitgang - stereo L/R

MTBF 1.301.084 uur

Connector(en)

Connector A 1 - HDMI (19-polig)

Connector B 1 - Composiet video (1 x RCA)

Ingangsconnector(en) 1 - Stereoaudio (2 x RCA)

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - input-LED

1 - Power-LED

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 5V DC

Ingangsstroom 0.4 A

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 1000 mA

Stekkertype M

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid 20% - 90% rel. luchtvochtigheid



Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 4.3 in [10.8 cm]

Breedte product 3.9 in [10.0 cm]

Hoogte product 1.0 in [2.5 cm]

Gewicht product 10.1 oz [286.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.3 in [21.0 cm]

Package Width 5.9 in [15.0 cm]

Package Height 2.0 in [52.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.2 lb [0.5 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - HDMI naar Composiet Converter

1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)

4 - schroeven

2 - Montagesteunen

1 - Handleiding

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


