
USB S-Video en Composiet Audio Video Capture Kabel met TWAIN

Productcode: SVID2USB23

De SVID2USB23 USB 2.0 S-Video & composiet video-opnamekabel is een gebruiksvriendelijke 
video-opnameoplossing, waarmee u video vanaf een S-Video of composiet videobron, alsmede de 
betreffende 2-kanaals RCA audio, op uw Mac® of Windows® computer kunt weergeven.

De kabel maakt verbinding met uw desktop- of laptopcomputer via USB 2.0 en is compact genoeg dat 
hij in de palm van uw hand past, waardoor u beschikt over een handige draagbare 
video-opnameoplossing die meer geschikt is voor gebruik met zowel laptops als desktops.

Als gebruiksvriendelijk apparaat voor de opname van analoge video op uw computer vanaf externe 
bronnen, zoals een videorecorder of camcorder, vormt de SVID2USB23 de perfecte oplossing voor het 
opnemen van Betamax- of VHS-video, met realtime MPEG-1, MPEG-2 en MPEG-4 codering, alsmede 
TWAIN ondersteuning, voor gegarandeerde compatibiliteit met een breed scala van systemen en 
software.

Deze analoge video-opnamekabel ondersteunt vele verschillende besturingssystemen, en neemt 
naadloos analoge video op voor Mac® computers (OS 10.X) en Windows® pc's (Windows® 
7/8/8.1/10, Windows® 2000/XP(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)).

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     



        

Toepassingen

• Zet zelf opgenomen VHS-video’s om naar digitaal formaat

• Zet opgenomen video’s over naar uw computersysteem om deze te bewerken en er uw eigen 
compilatie van te maken

Eigenschappen

• Geschikt voor Mac® of Windows® computers

• Kies uit MPEG-1, MPEG-2 of MPEG-4 videocodering

• TWAIN-ondersteuning voor gebruik met diverse software

• Ondersteunt NTSC, PAL en SECAM video-opname

• Plug-and-play-installatie waarvoor geen voedingsadapter nodig is

• Tot 30 fps analoge video-opname capaciteit bij een maximale resolutie van 720x480 (NTSC) / 
720x576 (PAL)

• Snapshotfunctie biedt u de mogelijkheid stilstaande beelden vanaf video op te nemen

• Klein en lichtgewicht design zorgt voor comfortabele mobiliteit en toepassingen voor onderweg

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 eMPIA - EM2861

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® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,11

Apple® OSX 10.6 - 10.14

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Het MPEG 4 videobestandsformaat wordt ondersteund 
op de meegeleverde SVID2USB23 opnamesoftware voor 
Mac en andere externe DirectShow™ opnamesoftware 
zoals OBS

movavi® videosoftware ondersteunt het MPEG4 
videobestandsformaat niet

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 20.7 in [527 mm]

Lengte product 3.1 in [80.0 mm]

Breedte product 1.3 in [34.0 mm]

Hoogte product 0.6 in [1.4 cm]

Gewicht product 2.3 oz [66.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.7 in [14.6 cm]

Package Width 8.2 in [20.8 cm]

Package Height 1.6 in [41.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

6.2 oz [177.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - video-capture USB-kabel

1 - Software-CD

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

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


