
USB video opname adapter - S-video / composiet naar USB 2.0 video opname kabel 
met TWAIN ondersteuning - analoog naar digitaal converter - alleen voor Windows

Productcode: SVID2USB232

Deze USB video opname adapter is een gebruiksvriendelijke analoge video opname oplossing, 
waarmee u video (en de bijbehorende audio) van een composiet of S-video bron naar uw Windows 
computer kunt converteren.

Als gebruiksvriendelijk apparaat voor de opname van analoge video op uw computer vanaf externe 
bronnen, zoals een videorecorder of camcorder, is de S-video en composiet naar USB converter de 
perfecte oplossing voor Betamax of VHS video-opnames, met realtime MPEG-1, MPEG-2 en MPEG-4 
codering.

Deze analoog naar digitaal videoadapter is ideaal voor het converteren van VHS of amateurfilms naar 
een digitaal formaat, en voor het importeren en bewerken van video's naar en op uw Windows 
computer. De adapter beschikt ook over een snapshot-functie waarmee gebruikers screenshots van 
hun analoge video kunnen maken.

Deze analoge video-opnamekabel neemt naadloos analoge video op voor uw Windows apparaten. De 
S-video/composiet naar USB adapter ondersteunt ook TWAIN, voor gegarandeerde compatibiliteit met 
vele verschillende systemen en software.

Deze analoog naar digitaal converterkabel maakt verbinding met uw pc via USB 2.0 en is zo compact 
dat deze in de palm van uw hand past. Zo beschikt u over een handige draagbare 
video-opnameoplossing die meer dan geschikt is voor zowel laptops als desktops.

De SVID2USB232 heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

NB: Deze converter is alleen bestemd voor gebruik met op Windows gebaseerde apparaten en is niet 
compatibel met macOS.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

    

Toepassingen

• Digitaal opnemen en content bekijken vanaf uw betrouwbare oudere apparatuur

• Converteer uw VHS amateurfilms naar digitaal formaat

• Sluit uw videorecorder of ander analoog bronapparaat aan op uw pc en neem audio/video op in 
MPEG 1/2/4 formaat

Eigenschappen

• ANALOOG NAAR DIGITAAL CONVERTER: Met deze USB adapterkabel voor video-opnames kunt u 
composiet / S-video converteren naar digitale media (VCR / VHS naar DVD of pc opslag)

• BETROUWBARE COMPATIBILITEIT: Dit USB 2.0 video-opnameapparaat is bestemd voor Windows 
apparaten en maakt gebruik van TWAIN voor diverse externe software. Het apparaat ondersteunt ook 
NTSC, PAL & SECAM video-opnames

• HOOGWAARDIGE OPLOSSING: Deze analoog naar digitaal video opnameadapter levert 30 fps bij 
max. 720x480i (NTSC) en 25 fps bij max. 720x576 (PAL) en ondersteunt MPEG-1, MPEG-2 en MPEG-4 
codering

• DRAAGBAAR EN PROBLEEMLOOS: Om een snelle en eenvoudige installatie te garanderen, wordt 
deze via de bus gevoede S-video / composiet naar USB adapter geleverd met intuïtieve Windows 
software, voor een probleemloze configuratie

• HET VOORDEEL VAN STARTECH.COM: StarTech biedt 2 jaar garantie en gratis levenslange 
technische ondersteuning voor deze S-video / composiet naar USB video-opnamekabel en is dé keuze 
van IT-professionals sinds 1985

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang Audio RCA



Composite

S-Video

AV-uitgang USB

Audio Ja

Industriestandaarden NTSC, PAL, SECAM

Videocodering: MPEG 1, MPEG 2 en MPEG 4

Compatibel met DirectShow

Chipsetcode EM28281

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

480Mbit/s

Maximale analoge 
resoluties

720x480(NTSC) / 720x576(PAL)

Connector(en)

Connector A 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Connector B 1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN)

1 - Composiet video (1 x RCA)

1 - Stereoaudio (2 x RCA)

Software

Besturingssystemen Windows® 7, 8, 10, 11

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Deze converter is alleen bestemd voor gebruik met op 
Windows gebaseerde apparaten en is niet compatibel 
met macOS

Voeding

Ingangsspanning 5V DC



Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

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

Vochtigheid 5 - 85% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 10.2 in [260 mm]

Lengte product 3.9 in [10.0 cm]

Breedte product 1.4 in [3.5 cm]

Hoogte product 0.6 in [1.4 cm]

Gewicht product 2.5 oz [70.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.3 in [21.0 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.6 in [4.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

6.1 oz [174.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 2.0 opnameapparaat

1 - Gebruikershandleiding

1 - Software-CD

1 - Driver-CD



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


