
Multi-input naar HDMI automatisch/prioriteit switch en converter - 4K

Productcode: HDVGADP2HD

Met deze multi-input converter switch kunt u uw DisplayPort (DP), HDMI® en VGA 
audio-/videobronnen aansluiten op één HDMI-scherm of -projector. Met de switch kunt u automatisch 
of handmatig schakelen tussen uw videobronnen en dankzij de geïntegreerde signaalomzetting 
bespaart u de kosten en problemen van extra, vanwege de compatibiliteit vereiste adapters.

Deze veelzijdige A/V switch ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 (1080p) op uw 
VGA-bronapparaat en tot 4 K bij 30 Hz op uw DisplayPort- en HDMI-videobronapparaten. Voor een 
nette, professionele installatie worden bij de converter switch montagematerialen meegeleverd.

De A/V switch beschikt over HDMI-conversie, zodat u twee HDMI-bronnen en een VGA- en een 
DisplayPort-videobron kunt aansluiten op hetzelfde HDMI-scherm, zonder dat extra adapters of scalers 
nodig zijn.

De converter switch kan moeiteloos worden bediend, met twee verschillende automatische 
omschakelmodi: auto-detect switching, waarbij een nieuw aangesloten apparaat wordt gedetecteerd 
en geselecteerd, en prioriteitsomschakeling, waarmee u kunt kiezen welke poort bij automatische 
omschakeling standaard moet worden geactiveerd. De converter switch is perfect voor digital signage, 
waarbij met een automatische schakeling een defect bronapparaat kan worden vervangen door een 
tweede bronapparaat om ongewenste video-uitval te voorkomen.

Deze veelzijdige A/V switch is ontworpen voor vergaderruimtes en klaslokalen, met HDMI-, VGA- en 
DisplayPort-ingangen ter ondersteuning van vele verschillende apparaten, en met de geïntegreerde 
converter kunt u gemakkelijk verbinding maken met het scherm in de ruimte zonder extra adapters 
aan te hoeven sluiten. Bovendien stimuleert automatische omschakeling directe samenwerking tussen 
studenten of collega's, omdat u gemakkelijk een projector of ander weergaveapparaat tussen voor 
meerdere bronapparaten kunt gebruiken.

De videoswitch behoudt Ultra HD 4K beeldkwaliteit tijdens het schakelen tussen de content van HDMI- 
en DisplayPort-bronapparaten, inclusief Blu-ray™ spelers en dvd-spelers, computersystemen, 
videogameconsoles, digitale kabel- en satellietboxen en A/V-ontvangers.



4K ondersteuning garandeert een hogere beeldhelderheid en -zichtbaarheid, met vier keer de resolutie 
van 1080p - 8,29 miljoen pixels versus 2,07 miljoen pixels. Het biedt een meer inspirerende visuele 
ervaring voor het publiek op vele verschillende plaatsen, inclusief congrescentra, vergaderruimtes, 
opleidingsinstellingen en commerciële omgevingen.

Bij aansluiting op een VGA-bronapparaat ondersteunt de switch high-definition resoluties tot 1920 x 
1200. Door zijn uitzonderlijke resolutie en beeldkwaliteit is deze switch ook ideaal voor uw digital 
signage.

De HDVGADP2HD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

Toepassingen

• Ideaal voor het scherm in uw klaslokaal of vergaderruimte, omdat sprekers vele verschillende 
apparaten kunnen aansluiten

• Schakel automatisch tussen uw set-top box of computer in een thuisbioscoop

• Sluit DP-, VGA- en HDMI-videobronnen aan en schakel tussen deze bronnen op een testbank, voor 
het opsporen van problemen bij verschillende computertypes

Eigenschappen

• Bespaar de problemen en kosten van extra adapters met een switch die geschikt is voor VGA-, DP- 
en HDMI-ingangen met één HDMI-uitgang

• Moeiteloze bediening met automatische en prioriteitspoortkeuze

• Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties tot 4K bij 30 Hz

• Neerwaarts compatibel met high-definition resoluties tot 1920 x 1200 of 1080p

• Inclusief montagematerialen

Hardware

Garantiebeleid 2 Years



Active or Passive 
Adapter

Actief

AV-ingang HDMI

VGA

DisplayPort

Poorten 4

AV-uitgang HDMI

Audio Ja

Prestaties

Maximale analoge 
resoluties

1920 x 1200 at 60 Hz

Maximale digitale 
resoluties

3840x2160 at 30 Hz

Ondersteunde 
resoluties

HDMI and DisplayPort

1024x768

1280x720 (High-definition 720p)

1920x1080 (High-definition 1080p)

1920x1200

2560x1440

2560x1600

3840x2160 (Ultra HD 4K)

VGA

1024 x 768

1280 x 720 (High-definition 720p)

1920 x 1080 (High-definition 1080p)

1920 x 1200

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja



Audiospecificaties 2-kanaals 3,5 mm stereo audio (VGA)

 2-kanaals DisplayPort stereo audio (DP)

 7.1 surround sound (HDMI)

Connector(en)

Connector A 2 - HDMI (19-polig)

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

1 - DisplayPort (20-polig)

1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - Infrared

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

Indicatoren

LED-indicatoren 4 - geselecteerde poorten LED's

1 - Status-LED

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 1.5 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 18

Gebruiksomgeving

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

Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Vochtigheid 0% ~ 80%



Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Lengte product 6.3 in [16.1 cm]

Breedte product 4.1 in [10.5 cm]

Hoogte product 1.6 in [4.1 cm]

Gewicht product 1.4 lb [0.6 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.3 in [21.1 cm]

Package Width 11.7 in [29.6 cm]

Package Height 2.6 in [6.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.7 lb [1.2 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - converter switch

1 - Infrarood-afstandsbediening

1 - Set schroeven

1 - montagesteunset

1 - set zelfklevende voetjes

1 - RJ11-naar-RS232 converter

1 - RJ11-kabel

1 - universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)

1 - Verkorte handleiding

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


