
Ethernet naar VGA via IP Converter - tot 100 m - 1920x1080

Productcode: IPUSB2VGAUE

De IPUSB2VGAUE Ethernet naar VGA via IP Converter biedt een veelzijdige VGA-videodistributie en 
geeft een VGA-signaal door via Ethernet-bekabeling tussen een pc en een VGA-projector of 
beeldscherm.

Deze innovatieve VGA naar LAN adapter functioneert als Ethernet VGA via IP converter en kan worden 
gebruikt om een VGA-videosignaal rechtstreeks vanaf een LAN/Ethernet-poort via Ethernet-kabel te 
verlengen over lange afstanden – een ideale oplossing voor presentaties tijdens vergaderingen of 
eenvoudige narrowcasting via IP. De VGA IP-verlenger kan met de meegeleverde software via een 
router/switch op elke computer in het netwerk worden aangesloten. Het apparaat ondersteunt een 
overbrugde afstand tot 100 meter voor het leveren van audio en video via een Gigabit-netwerk met 
USB-overdrachtsnelheden.

Voor verbindingen op kortere afstand kan de VGA-adapter ook worden aangesloten op de computer 
via USB, en aangesloten op een monitor via de VGA-uitgang van de adapter.

Deze veelzijdige VGA naar LAN adapter kan ook dienst doen als netwerk docking station met 
ondersteuning voor audio vanaf de pc en voor USB-apparaten (zoals toetsenbord en muis op de 
monitorlocatie).

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   



   

Toepassingen

• Ideaal voor presentaties of in omgevingen met toegang tot een netwerk waarbij een VGA-signaal 
moet worden verlengd

• Narrowcasting of POS-toepassingen, waarbij HD-inhoud over lange afstanden kan worden 
aangeboden aan uw doelgroep

• Voor uw home cinema of mediacenter zoals het streamen van films of foto's en internetten

Eigenschappen

• Uitbreiden of dupliceren van uw bureaublad / scherm

• Gebruiksvriendelijke software en IP-configuratieprogramma

• Twee USB-poorten zorgen voor de aansluiting van apparaten (toetsenbord, muis) op de 
monitorlocatie

• Ondersteuning van resoluties tot 1920x1080

• Audio wordt ondersteund bij het omzetten van USB naar VGA of Ethernet naar VGA

• Ondersteuning voor Windows® Aero

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 1

Audio Ja

Chipsetcode DisplayLink - DL-165

Op elkaar aansluitbaar Nee

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

USB - 480 Mbit/s

Ethernet - 1000 Mbit/s



Max. afstand 100 m / 330 ft

Maximale analoge 
resoluties

1920x1080

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties Tweekanaals stereo audio ondersteund

Algemene specificaties This USB video adapter uses a DisplayLink family 
chipset. If you’re connecting this device to a computer 
along with additional USB video adapters or docking 
stations, please avoid using devices with a Trigger or 
Fresco family chipset.

Connector(en)

Connectoren lokale 
eenheid

2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - RJ-45

2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

1 - USB Mini-B (5-polig)

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

Software

Besturingssystemen Windows® 8 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), 
XP(32/64) (ondersteunt Aero 3D interface)

Microsoft 
WHQL-gecertificeerd

Ja

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie VGA via Ethernet (LAN, TCP/IP) wordt niet ondersteund 
door Mac OS

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power-indicator

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 110V-240V AC



Ingangsstroom 0.4A

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 2A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Gebruiksomgeving

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

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

Vochtigheid 20% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 5.2 in [13.3 cm]

Breedte product 2.8 in [71 mm]

Hoogte product 1.1 in [2.7 cm]

Gewicht product 5.0 oz [142 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 9.1 in [23 cm]

Package Width 5.9 in [15 cm]

Package Height 2.4 in [60 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

16.2 oz [460 g]

Wat wordt er 
meegeleverd



Meegeleverd 1 - IP of USB naar VGA videoconverter

1 - Mini-USB-naar-USB-kabel

1 - Universele voedingsadapter

1 - CD met drivers en software

1 - Handleiding

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


