S-Video/komposit till USB-videoinspelningskabel med stöd för TWAIN och Mac
Produkt ID: SVID2USB23

SVID2USB23-videoinspelningskabeln för anslutning mellan USB 2.0 och S-video/komposit är en
lättanvänd inspelningslösning för analog video som låter dig föra över video från en S-video- eller
kompositvideo-källa, samt tillhörande tvåkanalers RCA-audio, till en Mac® eller dator med Windows®.
Kabeln ansluter till USB 2.0-kontakt på bärbar eller stationär dator och är inte större än att den får
plats i din hand; en praktisk och bärbar videoupptagningslösning som passar lika bra med bärbara
som stationära datorer.
SVID2USB23 är en lättanvänd enhet som kan spela in analog video till datorn från externa källor som
t.ex. VCR eller videokamera och är den perfekta lösningen för Betamax- eller VHS-videoinspelning
med MPEG-1-, MPEG-2- och MPEG-4-kodning i realtid samt stöd för TWAIN för att garantera
kompabilitet med ett brett sortiment av system och program.
Denna inspelningskabel för analog video stöder ett brett sortiment av operativsystem och ger sömlös
analog videoinspelning för Mac®-datorer (OS 10.x) och Windows®-datorer (Windows® 7/8/8.1/10,
Windows® 2000/XP(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)).
Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Konvertera hemmavideor från VHS till digitalt format - Anslut din VCR, videokamera eller en annan
analog videokälla till din Mac eller PC och spela in din audio/video i MPEG 1/2/4-format

• Importera inspelade videor till din Mac® eller dator med Windows® för redigering och gör dina egna
kompileringar

Funktioner
• Fungerar med Mac®- och Windows®-datorer
• Välj mellan MPEG-1-, MPEG-2-, och MPEG-4-kodning
• Stöd för TWAIN för användning med olika program
• Stöder NTSC, PAL och SECAM-videoinspelning
• Plug-and-play-installation, ingen strömadapter behövs
• Upp till 30 fps analog videoinspelning vid maximal upplösning på 720x480 (NTSC)/720x576 (PAL)
• Ögonblicksfunktionen låter dig ta stillbilder från video
• Liten design med låg vikt ger behändig portabilitet när du är på språng

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 Compatible

Chipset-ID

eMPIA - EM2861

Prestanda
Maximal
480 Mbps
dataöverföringshastigh
et

Maximal analog
upplösning

720x480(NTSC) / 720x576(PAL)

Connector A

USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

Connector B

S-Video (4-stifts, Mini-DIN)

Kontakt(er)

Kompositvideo (1 x RCA)
Stereoaudio (2 x RCA)
Mjukvara
OS-kompatibilitet

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,11
Apple® OSX 10.6 - 10.14

Särskilda
anmärkningar/krav
Obs.

MPEG 4-videofilformatet stöds i det medföljande
SVID2USB23 inspelningsprogrammet för Mac och andra
DirectShow™-inspelningsprogram från tredje part som
till exempel OBS
movavi®-videoprogram stöder inte
MPEG4-videofilformatet

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

Färg

Svart

Kabinettyp

Av plast

Kabellängd

20.7 in [52.7 cm]

Produktlängd

3.1 in [80.0 mm]

Produktbredd

1.3 in [34.0 mm]

Produkthöjd

0.6 in [14.0 mm]

Utseende

Produktvikt

2.3 oz [66.0 g]

Package Length

5.7 in [14.6 cm]

Package Width

8.2 in [20.8 cm]

Package Height

1.6 in [41.0 mm]

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 6.2 oz [177.0 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

USB Videoinspelningskabel
Programskiva
Drivrutin CD
Instruktionsbok

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

