
USB till VGA-adapter - 1920x1200

Produkt ID: USB2VGAPRO2

USB2VGAPRO2 USB till VGA-adaptern fungerar som ett externt grafikkort för Windows®- och 
Mac®-datorer - den perfekta lösningen för att lätt och smidigt kunna använda din stationära eller 
bärbara dator med två eller flera skärmar.

USB-VGA-adaptern levererar högkvalitativ video (upp till 1920x1200) och fungerar med flera olika 
applikationer och kan anslutas till upp till fem extra skärmar från en enda dator (med hjälp av fyra 
USB2VGAPRO2 externa videoadaptrar). Adaptern kopplas in i datorn via en USB 2.0-port och fungerar 
som ett externt VGA-videokort för att antingen förlänga eller spegla informationen som visas på 
skärmen - utan att man behöver öppna datorchassit.

Med stöd för Microsoft Windows® (inklusive Aero-teman) och Mac OS X samt med videostöd för 
upplösningar på upp till 1920x1200 är denna USB-VGA-adapter den perfekta lösningen för många 
olika miljöer och stora skärmar.

USB2VGAPRO2 USB till VGA-adapter täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på 
teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

         



  

Användning

• Lägg till flera (upp till fem) skärmar/projektorer till din dator med hjälp av en USB2VGAPRO2-enhet 
per varje extra skärm

• Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar

• Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika VGA-skärmar, läs din e-post på en skärm 
och arbeta med dokument på en annan

• Använd USB-VGA-adaptern för att ansluta datorn till din TV och visa familjefoton och filmer

• Anslut flera VGA-skärmar till en enda dator för att skapa engagerande multimediapresentationer

• Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett 
dokument på en annan

Funktioner

• Optimal prestanda vid 1920x1200 och perfekt för 24" till 26" skärmar eller mindre

• Stöd för Windows® Aero-teman

• Fungerar med Mac® OS X

• Anslut som mest fem adaptrar till en dator och få tillgång till en ordentligt utökad skärmvisning

• Strömförsörjs via USB, ingen extern strömkälla krävs

• Snabb och enkel installation

• Strömsätts via DisplayLink DL-195 chip

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

AV-ingång USB 2.0

AV-utgång VGA

USB-passthrough Nej



Minne 16MB

Chipset-ID DisplayLink - DL-195

Prestanda

Maximal analog 
upplösning

1920x1200 (32-bit Color)

Stödda upplösningar Standard(16/32 bit):

640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024,  1600x1200

Widescreen(16/32 bit):

1366x768, 1440X900,  1680x1050, 1920x1200

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

87.703 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Mjukvara

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

macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Chrome OS™ v55+

Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Systemprocessor: 1,2 GHz<br/> Systemminne: 512 MB

Obs. PowerPC-baserade Mac-datorer, som senare iMac-, 
PowerBooks- och PowerMac-modeller stöds för 
närvarande inte

Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator. 
Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina 
systemresurser

Denna USB-videoadapter är inte avsedd för 
grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel



Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Blå - Ström

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur 10°C to 40°C (50°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Luftfuktighet < 85 % icke-kondenserande

Utseende

Färg Svart

Kabellängd 6.5 in [165 mm]

Produktlängd 3.1 in [78 mm]

Produktbredd 1.7 in [43.5 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.6 cm]

Produktvikt 2.3 oz [64 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 8.4 in [21.3 cm]

Package Height 1.6 in [41 mm]

Fraktvikt (förpackning) 7.1 oz [202 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB till VGA-adapter

1 - Drivrutin CD

1 - Instruktionsbok



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


