
Standalone video opname en streaming - HDMI of Component - 1080p - USB 2.0

Productcode: USB2HDCAPS

Met dit high-definition opnameapparaat kunt u een HDMI- of component videobron opnemen, met 
audio, via een USB-poort op uw computer.

Met twee standalone modes voor opnemen of streamen, kunt u met het opnameapparaat direct 
opnemen naar een SD-kaart voor standalone opname, of de geïntegreerde LAN-poort gebruiken om 
video via het internet te streamen.

Dit veelzijdige opnameapparaat heeft een SD-kaartsleuf, waarmee u video direct op een kaart kunt 
opnemen, zonder het opnameapparaat op uw computer te hoeven aansluiten. Het is de perfecte 
manier om tijd te besparen, terwijl u ondersteuning van niet op Windows® gebaseerde platforms 
toevoegt zoals Mac-computers of Android™ tablets. Software wordt ook meegeleverd zodat u content 
kunt streamen of opnemen met uw Windows-computer.

Voor probleemloos videostreamen heeft het opnameapparaat een geïntegreerde RJ45 netwerkpoort 
waarmee u het opnameapparaat direct op uw router of switch kunt aansluiten. Met deze standalone 
netwerkverbinding kunt u onmiddellijk streamen naar uw videobron via het internet met 
streamingdiensten zoals Twitch®.

Het apparaat codeert in H.264, 's werelds meest gebruikte video codec, zodat u er zeker van kunt zijn 
dat uw video-opnames compatibel zijn met bijna elk apparaat platform, zonder dat bewerking of 
conversie noodzakelijk is. H.264 wordt ook breed ondersteund door de meeste softwareprogramma's 
waaronder Adobe® Premiere® en Windows Media® Encoder.

Bovendien kunt u met de software ook screenshots maken, opnames inplannen en uw videobron 
direct streamen via het internet. De software is compatibel met NTSC- en PAL-systemen, en dus 
perfect voor professionele video-archiveringsapplicaties waarbij de mediabronnen van project tot 
project kunnen verschillen.

Met dit apparaat kunt u met een eenvoudige druk op de knop video opnemen met behulp van de 
meegeleverde software, of - in de standalone modus - met een drukknop video opnemen en 



streamen. De geïntegreerde videodoorvoerpoorten maken het bekijken van realtime video mogelijk, 
terwijl u content opneemt of streamt.

Voor maximale mobiliteit is het opnameapparaat voorzien van USB-voeding, zodat u geen extra 
netadapter hoeft te gebruiken of een beschikbaar wandcontact moet zoeken.

NB:

• Dit USB-video-opnameapparaat is niet geschikt voor het opnemen van digitaal gecodeerde inhoud.

• Bij het streamen van standalone video zonder de pc-software is de maximaal ondersteunde resolutie 
720p.

• Standalone streaming ondersteunt SD-kaarten tot  64G (FAT32 bestandssysteem), een HiSpeed 
(klasse 10) SD-kaart wordt aanbevolen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

    

Toepassingen

• Archiveer video's in een digitale bibliotheek

• Creëer stapsgewijze handleidingen en instructievideo's

• Neem video op voor screencasts, productdemonstraties, online handleidingen, lezingen in 
klaslokalen, presentaties of conferenties

Eigenschappen

• Standalone video-opname met SD-opslag

• Standalone videostreamen met de geïntegreerde LAN-poort

• Neem video op uw computer op via USB

• Probleemloze bediening

• Inclusief gebruiksvriendelijke software



• H.264 codering

• HDMI video passthrough

• Ondersteunt NTSC- en PAL-systemen

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang HDMI

Component

HDMI

AV-uitgang USB

HDMI

Component

Audio Ja

Industriestandaarden NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL

Videocodering: MPEG4/H.264

Chipsetcode Analog Devices - ADV7513

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

100 Mbit/s

Maximale digitale 
resoluties

Video input: 1080p/30/50/60

Video capturing: 1080p/30

Software Video streaming: 1080p

Standalone Video streaming: 720p/30

Ondersteunde 
resoluties

1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p

Audiospecificaties HDMI of component RCA stereo

Algemene specificaties Belangrijke informatie over standalone gebruik:



 Maximumresolutie voor standalone videostreamen is 
720p.

 Uw SD-kaart moet in FAT32 worden geformatteerd.

 Maximaal ondersteunde grootte van de SD-kaart is 64 
GB

 Een SD-kaart van klasse 10 of hoger wordt aanbevolen

Connector(en)

Connector A 1 - HDMI (19-polig)

1 - Component video (3 x RCA)

1 - Stereoaudio (2 x RCA)

1 - USB B (4-polig)

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

1 - SD-/MMC-sleuf

1 - RJ-45

Software

Besturingssystemen Windows® 11, 10 (32/64bit), 8 / 8.1 (32/64bit), 7 
(32/64bit), Vista (32/64bit), XP (32/64bit)

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Videobron

1 - USB (voeding)

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Opslagtemperatuur -5°C to 60°C (23°F to 140°F)

Vochtigheid 20%~80%

Fysieke 
eigenschappen



Lengte product 5.4 in [13.8 cm]

Breedte product 3.4 in [8.6 cm]

Hoogte product 1.1 in [2.7 cm]

Gewicht product 5.6 oz [160.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 11.5 in [29.3 cm]

Package Width 7.6 in [19.2 cm]

Package Height 2.8 in [7.1 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.2 lb [0.5 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Opnameapparaat

1 - USB 2.0 Kabel

1 - HDMI Kabel

1 - Handleiding

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


