
Fristående videoinspelning och -strömning - HDMI eller komponent, 1080p - USB 2.0

Produkt ID: USB2HDCAPS

Denna HD inspelningsenhet gör att du kan spela in en HDMI- eller komponent-videokälla, med ljud, 
genom en USB-port på din dator.

Med två fristående lägen för inspelning eller direktuppspelning gör inspelningsenheten att du kan spela 
in direkt till ett SD-kort för fristående inspelning eller använda den inbyggda LAN-porten för att 
strömma video över internet.

Denna mångsidiga inspelningsenhet har en SD-kortplats, vilket gör att du kan spela in video direkt på 
kortet utan att behöva ansluta inspelningsenheten till din dator. Det är det perfekta sättet att spara tid 
och samtidigt få stöd för icke-Windows®-baserade plattformar som till exempel Mac-datorer eller 
Android™-surfplattor. Program ingår också så att du kan strömma eller spela in innehåll med din 
Windows.

För problemfri videoströmning har inspelningsboxen även en inbyggd RJ45-nätverksport som gör att 
du kan ansluta inspelningsenheten direkt till din router eller switch. Med denna fristående 
nätverksanslutning kan du omedelbart strömma din videokälla över Internet med hjälp av 
strömningstjänster som till exempel Twitch®.

Enheten kodar i H.264, världens vanligaste video-codec, så att du kan vara säker på att dina 
videoinspelningar är kompatibla med nästan alla plattformar utan att redigering eller konvertering 
behövs. H.264 stöds dessutom av de flesta mjukvarutitlarna inklusive Adobe® Premiere® och 
Windows Media® Encoder.

Och med det medföljande programmet kan du ta skärmdumpar, schemalägga inspelningar och 
strömma din videokälla omedelbart över Internet. Programmet är kompatibelt med NTSC- och 
PAL-system vilket är perfekt för professionella tillämpningar inom videoarkivering där källmedia kan 
variera från projekt till projekt.

Denna enhet har enknappsinspelning för enkel videoinspelning genom knapptryckning med hjälp av 
den medföljande programvaran eller inspelning och strömning genom knapptryckning i fristående 



läge. De inbyggda portarna för videogenomströmning gör det möjligt att göra videorecensioner i 
realtid samtidigt som du spelar in eller strömmar innehåll.

För att maximera bärbarheten är inspelningsenheten USB-driven, vilket innebär att du inte behöver 
använda en extra strömadapter eller hitta ett ledigt vägguttag.

Obs.:

• Denna USB videoinspelningsenhet spelar inte in digitalt krypterat innehåll.

• Vid fristående videoströmning utan PC-programmet är den maximala upplösningen 720p.

• Fristående strömning stöder SD-kort upp till  64G (FAT32-filsystem), HiSpeed (klass 10) SD-kort 
rekommenderas.

USB2HDCAPS täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

    

Användning

• Arkivera videor i ett digitalt bibliotek

• Skapa genomgångar och instruktionsvideor

• Spela in videor för skärminspelningar, produktdemonstrationer, handledning online, 
klassrumsundervisning, presentationer eller konferenser

Funktioner

• Fristående videoinspelning med hjälp av SD-lagring

• Fristående videoströmning med hjälp av den inbyggda LAN-porten

• Spela in video till din dator genom USB

• Problemfri användning



• Lättanvänd programvara inkluderad

• H.264 kodning

• HDMI video-genomströmning

• Stöder NTSC och PAL

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

AV-ingång HDMI

Component

HDMI

AV-utgång USB

HDMI

Component

Audio Ja

Industristandarder NTSC, PAL-M, PAL-60, PALVideokodning: MPEG4/H.264

Video Encoding: MPEG4/H.264

Chipset-ID Analog Devices - ADV7513

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

100 Mbps

Maximal digital 
upplösning

Video input: 1080p/30/50/60

Video capturing: 1080p/30

Software Video streaming: 1080p

Standalone Video streaming: 720p/30

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

Audio-specifikationer HDMI eller komponent RCA stereo



Allmänna 
specifikationer

Viktiga punkter angående fristående användning:

 Maximal upplösning för fristående videoströmning är 
720p.

 Ditt SD-kort måste vara formaterat i FAT32.

 Maximal storlek på SD-kort är 64 GB

 SD-kort på klass 10 eller högre rekommenderas

Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI (19-stifts)

1 - Komponentvideo (3 x RCA)

1 - Stereoaudio (2 x RCA)

1 - USB B (4-stifts)

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

1 - SD-/MMC-plats

1 - RJ-45

Mjukvara

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

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Videokälla

1 - USB (ström)

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

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

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

Luftfuktighet 20%~80%

Utseende

Produktlängd 5.4 in [13.8 cm]



Produktbredd 3.4 in [8.6 cm]

Produkthöjd 1.1 in [2.7 cm]

Produktvikt 5.6 oz [160.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 1.2 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Inspelningsenhet

1 - USB 2.0-kabel

1 - hdmi-kabel

1 - Instruktionsbok

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


