
USB 3.0-inspelningsenhet för högpresterande DVI-video - 1080p 60 fps - aluminium

Produkt ID: USB32DVCAPRO

Denna DVI till USB 3.0-videoinspelningsenhet spelar in högupplöst DVI-video på din dator. Med sitt 
kraftiga aluminiumhölje är den här enheten skapad för en fast placering eller mobil användning. Den 
har en separat 3,5 mm ljudingång för åtföljande ljud- eller speakerinspelningar och en 
DVI-genomgångsport för anslutning av en bildskärm för att granska videon när den filmats.

Filma HD-video i 1080p 60 fps (bilder per sekund), för att spara innehåll för delning, lagring eller 
redigering. Spela in från säkerhetsutrustning, kontrollrum, medicinska eller andra professionella 
DVI-enheter, direkt till din dator.

Den medföljande programvaran gör inspelningen enkel. Med hjälp av en allmänt använd codec 
fungerar videoklipp som sparas i StreamCatcher™ med nästan vilken videospelare som helst och 
kräver ingen konvertering eller redigering.

I Windows kan du livesända din video över internet med hjälp av den medföljande programvaran och 
Twitch™ eller andra tredjeparts videoströmningsplattformar.

Med den här inspelningsenheten är du inte bunden till den medföljande programvaran. Du kan spela in 
raw/lossless-video med hjälp av alla typer av DirectShow™-programvara från tredje part, till exempel 
Open Broadcaster Software (OBS).

Denna mångsidiga DVI-inspelningsenhet fungerar med HDMI till DVI- och VGA till DVI-adaptrar så att 
du kan spela in video från en HDMI- eller VGA-källa.

USB32DVCAPRO täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



      

        

Användning

• Spela in video för tränings- eller informationssyften från tekniker som sänder DVI

• Spela in rå, okomprimerad video med hjälp av det DirectShow-program som du föredrar

• Perfekt för inspelning av utmatningen från din PC, server eller POS-station vid skapandet av 
programvaruutbildning eller undervisningsvideor

• Lägg till din egen oberoende ljudkälla för speakerkommentar

Funktioner

• Sömlös bildkvalitet med USB 3.0-bandbredd som låter dig spela in 1080p-video vid 60 fps

• Brett uppspelningsstöd med universellt kodade videofiler

• Raw/lossless-videoinspelning som säkerställer DirectShow™-kompatibilitet på Windows-enheter

• Separat 3,5 mm ljudingång för att lägga till röstkommentarer eller ljudspår

• Har en DVI-genomgångsport för en skärm att visa videon på när den spelas in

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

AV-ingång DVI

AV-utgång USB

Audio Ja

Industristandarder NTSC, PAL-M, PAL-60, PA

Video Encoding: MPEG4/H.264

DirectShow Compatible



Chipset-ID Mstar - MST3363CNK-170

Prestanda

Maximal analog 
upplösning

1920 x 1080 60 FPS

Maximal digital 
upplösning

1920 x 1080 60 FPS

Stödda upplösningar 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer stereoaudio i 2 kanaler

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

504 825 timmar

Kontakt(er)

Connector A 1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - DVI-I (29-stifts)

Connector B 1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

MacOS® 10.11 to 10.14

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. This video capture device requires a USB 3.0 port (or 
higher). The video capture device does not work with 
USB 2.0 ports (or lower).

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -5°C to 40°C (23°F to 105°F)

Luftfuktighet 20 % till 80 % (icke-kondenserande)



Utseende

Färg Svart & silver

Produktlängd 3.6 in [9.2 cm]

Produktbredd 2.4 in [6.1 cm]

Produkthöjd 1.0 in [2.4 cm]

Produktvikt 3.6 oz [102.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.5 in [21.7 cm]

Package Width 5.9 in [15.0 cm]

Package Height 2.0 in [5.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.0 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB 3.0-inspelningsenhet för DVI-video

1 - USB 3.0-kabel

1 - Snabbstartsguide

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


