
USB 2-Poort VGA en DVI Externe Video-adapter

Productcode: USB2VGADVI

De USB2VGADVI USB naar VGA / DVI-I adapter zet een USB 2.0-poort om naar een DVI-I en 
VGA-video-uitgang. De USB2VGADVI is vergelijkbaar met onze bestaande USB video-adapters en 
biedt een gemakkelijke en kosteneffectieve oplossing voor het toevoegen van meerdere 
beeldschermen aan de computer zonder de computerbehuizing voor het installeren van een videokaart 
te hoeven openen.

De video-uitgangen op de USB naar DVI/VGA-adapter kunnen gelijktijdig worden gebruikt om uw 
bureaublad uit te breiden of de weergave te dupliceren op twee schermen – een USB-aansluiting 
wordt op deze manier dus omgezet naar een 2-poort externe videokaart.

De adapter is voorzien van een DVI-I-uitgang, een VGA-uitgang en twee ingebouwde USB-poorten die 
kunnen worden gebruikt als een USB-hub – er worden dus niet alleen videosignalen doorgegeven, 
maar het is ook mogelijk meer USB-apparaten te installeren op de computer.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

  

Toepassingen



• Add multiple monitors / projectors to your computer without the hassle of upgrading to a new video 
card

• In the office:  View large or multiple spreadsheets across two screens

Eigenschappen

• VGA en DVI-I (analoge of digitale) poort voor het snel aansluiten van twee monitoren.

• Ondersteunt resoluties tot 1680x1050 bij 32-bit.

• Voorzien van 2 monitoruitgangen en 2-poort USB-hub.

• Werkt met desktopcomputers en laptops

• Gebruiksvriendelijke stuurprogramma's en software voor gebruik van meerdere beeldschermen

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang USB 2.0

AV-uitgang VGA

DVI

USB pass-through Nee

Geheugen 32MB

Chipsetcode Trigger - Trigger 1+

Prestaties

Ondersteunde 
resoluties

1600x1200, 1680x1050, 1440x900, 1400x1050, 
1360x768, 1280x1024, 1280x960, 1280x768, 
1280x720, 1152x864, 1024x768 @ 16/32 bit

Connector(en)

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

Connector B 1 - DVI-I (29-polig)

2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)



Software

Besturingssystemen Windows 8/8.1 (32/64)

Windows 7(32/64)

Windows Vista (32/64)

Windows XP (32/64)

Drivers are WHQL certified

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Een vrije USB 2.0-poort

Notitie Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een Trigger 
family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een 
computer samen met extra USB-videoadapters of 
docking stations, gebruik dan geen apparaten met 
verschillende family chipsets zoals DisplayLink® of 
Fresco Logic®

Connect a maximum of five USB video adapters on a 
single computer. Support for multiple adapters will vary 
depending upon your system resources

This USB video adapter is not intended for graphical 
intensive applications, such as gaming

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power (groen)

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 110V-240V AC

Uitgangsspanning 5 DC

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0-70 degrees C

Opslagtemperatuur 15-30 degrees C



Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Lengte product 3.4 in [86 mm]

Breedte product 5.3 in [13.5 cm]

Hoogte product 0.7 in [1.8 cm]

Gewicht product 6.1 oz [172 g]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 9.2 in [23.4 cm]

Package Width 2.7 in [68 mm]

Package Height 7.1 in [18 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.5 lb [0.7 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB naar VGA en DVI Adapter

1 - 91cm Mini USB naar USB Kabel

1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

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


