
USB videoinspelningsadapter - S Video/komposit till USB 2.0 videoinspelningskabel med 
stöd för TWAIN - Analog till digital konverterare - endast Windows

Produkt ID: SVID2USB232

Denna USB-videoinspelningsadapter erbjuder en lättanvänd analog videoinspelningslösning som gör 
att du kan konvertera video (och medföljande ljud) från en komposit- eller S-Video-källa till din 
Windows-baserade dator.

En lättanvänd enhet för inspelning av analog video till din dator från externa källor som t.ex. VCR- 
eller videokamera, den perfekta lösningen för Betamax- eller VHS-videoinspelning med MPEG-1-, 
MPEG-2- och MPEG-4-kodning i realtid.

Denna analoga till digitala videoadapter är perfekt för att konvertera VHS- eller hemfilmer till digitalt 
format, liksom för att importera video till din Windows-dator för redigering. Den har också en funktion 
som gör det möjligt att ta stillbilder från analog video.

Denna analoga videoinspelningskabel levererar sömlös analog videoinspelning för dina 
Windows-enheter. Dessutom har S-Video/komposit till USB-adaptern även TWAIN-stöd för att 
säkerställa kompatibilitet med ett brett utbud av system och programvara.

Denna analog till digital-kabelkonverterare ansluts till din PC via USB 2.0 och är inte större än att den 
får plats i handen, en praktisk och bärbar videoupptagningslösning som passar lika bra med bärbara 
som stationära datorer.

SVID2USB232 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

OBS: Denna omvandlare är endast avsedd att användas med Windows-enheter och är inte kompatibel 
med macOS.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

    

Användning

• Spela in och visa innehåll digitalt från din pålitliga äldre utrustning

• Konvertera dina hemmavideor på VHS till digitalt format

• Anslut din VCR eller en annan analog videokälla till din PC och spela in audio/video i MPEG 
1/2/4-format

Funktioner

• ANALOG TILL DIGITAL KONVERTERARE: Denna kabeladapter för USB-videoupptagning gör att du 
kan konvertera komposit/S-video till digitala medier (VCR/VHS till DVD- eller PC-lagring)

• PÅLITLIG KOMPATIBILITET: Denna USB 2.0-videoupptagningsenhet är avsedd för Windows-enheter 
och utnyttjar TWAIN för användning med olika programvaror från tredje part. Stöder även NTSC, PAL 
och SECAM-videoinspelning

• HÖGPRESTERANDE LÖSNING: Denna analoga till digitala videoinspelningsadapter stöder MPEG-1-, 
MPEG-2- och MPEG-4-kodning och levererar 30 b/s vid upp till 720x480i (NTSC) och 25 b/s vid upp till 
720x576 (PAL).

• PORTABEL OCH PROBLEMFRI: Denna bussdrivna S-Video/-komposit till USB-adapter har intuitiv 
Windows-programvara för att säkerställa en snabb och enkel installation, vilket ger en problemfri 
installation

• STARTECH-FÖRDELAR: StarTech har varit IT-proffsens val ända sedan 1985 och erbjuder 2 års 
garanti och gratis livstidsgaranti på teknisk support för denna S-Video/-komposit till 
USB-videoinspelningskabel

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

AV-ingång Audio RCA

Composite



S-Video

AV-utgång USB

Audio Ja

Industristandarder NTSC, PAL, SECAM

Videokodning: MPEG 1, MPEG 2, och MPEG 4

DirectShow-kompatibel

Chipset-ID EM28281

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

480 Mbps

Maximal analog 
upplösning

720x480(NTSC) / 720x576(PAL)

Kontakt(er)

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

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

1 - Kompositvideo (1 x RCA)

1 - Stereoaudio (2 x RCA)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 10, 11

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Denna omvandlare är endast avsedd att användas med 
Windows-enheter och är inte kompatibel med macOS

Ström

Inspänning 5V DC

Miljö

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

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



Luftfuktighet 5~85 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 10.2 in [260 mm]

Produktlängd 3.9 in [10.0 cm]

Produktbredd 1.4 in [3.5 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.4 cm]

Produktvikt 2.5 oz [70.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 6.1 oz [174.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 2.0-inspelningsenhet

1 - Användarguide

1 - Programskiva

1 - Drivrutin CD

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


