
HDMI till RCA-konverterarbox med ljud

Produkt ID: HD2VID2

Denna HDMI till RCA-konverterarbox med ljud omvandlar en HDMI-videokälla (med bifogat ljud) så att 
det fungerar med analoga RCA-komposit video-TV-apparater och skärmar, i både NTSC- och 
PAL-system.

Denna HDMI till kompositvideo-konverteraren har funktioner som säkerställer högsta kvalitet på 
utdatabilden, som brusreducering, bildfrekvenskonvertering och anpassningsbar kontrastförbättring.

Med stöd för högupplösta ingångsupplösningar på upp till 1080p kan den här RCA-adaptern konvertera 
din HDMI-signal till kompositvideo och ljud och ändå ge en kristallklar bild.

Denna lätta kompositadapter är kompakt och väldigt portabel, så du kan använda den praktiskt taget 
var som helst. Denna mångsidiga RCA-konverterare med stöd för flera olika HDTV- och 
PC-indataupplösningar är den perfekta lösningen för att koppla ihop nyare enheter med dina befintliga 
äldre skärmar.

Möjligheten att konvertera och använda din nya HDMI-utrustade enhet med dina äldre TV-apparater 
eller bildskärmar ger inte bara flexibilitet utan sparar också kostnaden för att uppgradera hårdvaran, 
vilket gör den väldigt bekväm för hem- och kontorsanvändning.

Denna unika konverterare för RCA-kompositvideo tillåter plug-and-play-installation utan ytterligare 
program eller drivrutiner för att säkerställa enkel användning och installation.

HD2VID2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

Användning

• Konvertera din HDMI-signal till RCA-kompositvideo

• Fortsätt att använda standarddefinitionsdisplayer med HDMI-källenheter

• Perfekt för presentationer som använder äldre projektionssystem

• Streama dina nya hemvideor på dina äldre TV/bildskärmar

Funktioner

• Konvertera din nuvarande HDMI®-källa till kompositvideo och ljud (gula, vita och röda utgångar)

• Få HDTV-upplösningar med stöd för upp till 1080p

• Stöd för flera olika HDTV- och PC-indataupplösningar, kompatibel med i stort sett alla källenheter

• Problemfri installation med enkel plug-and-play-funktion

• Utrustad med överskannings-/underskanningsfunktionalitet

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

AV-ingång HDMI

AV-utgång Composite

Audio RCA

Audio Ja

Industristandarder Standard HDMI, DVI 1.0

Prestanda

Stödda upplösningar Input



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

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

Output

480i, 576p

Audio-specifikationer Indata - LPCM 2Ch, 48k Hz

Utdata - stereo h/v

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

1 301 084 timmar

Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI (19-stifts)

Connector B 1 - Kompositvideo (1 x RCA)

Inkontakt(er) 1 - Stereoaudio (2 x RCA)

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - LED-lampa för ingång

1 - Ström-LED

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 5V DC

Inström 0.4 A

Utspänning 5 DC

Utström 1000 mA

Kontakttyp M

Miljö

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

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

Luftfuktighet 20~90 % RH



Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 4.3 in [10.8 cm]

Produktbredd 3.9 in [10.0 cm]

Produkthöjd 1.0 in [2.5 cm]

Produktvikt 10.1 oz [286.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 1.2 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI till kompositkonverterare

1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)

4 - Skruvar

2 - Monteringsfästen

1 - Användarhandbok

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


