
USB 3.0 naar HDMI en VGA Adapter, 4K/1080p USB Type-A Dual Monitor Multiport 
Adapter Converter, Externe Grafische Videokaart voor Meerdere Schermen, Multi 
Display USB Adapter

Productcode: USB32HDVGA

Deze USB 3.0 naar HDMI VGA adapter vormt een draagbare oplossing voor de aansluiting van een 
HDMI en VGA scherm op uw USB-A laptop of desktopcomputer. Met de multiport videoadapter kunt u 
tegelijkertijd de inhoud spiegelen op of uitbreiden over twee aanvullende schermen (1 x HDMI en 1 x 
VGA), waardoor u beschikt over een werkstation met twee schermen.

Deze multi-display adapter werkt als een externe grafische kaart en is een handige manier om 
meerdere schermen aan een USB 3.0-desktop of -laptop toe te voegen.

De adapter maakt optimaal gebruik van de USB 3.0 interface en stuurt prachtige, high-definition 
inhoud naar uw HDMI- en VGA-schermen. De adapter kan worden gebruikt om uw primaire desktop te 
spiegelen of om uw desktop uit te breiden zodat uw werkruimte wordt verdubbeld en uw productiviteit 
wordt vergroot.

Nooit meer verschillende adapters meenemen. Deze USB 3.0 videoconverter biedt zowel HDMI- als 
VGA-outputs, zodat u uw laptop gemakkelijk op elk met HDMI en VGA uitgevoerd scherm of projector 
kunt aansluiten, via deze multipoort adapter.

De lichtgewicht dongle is ook compact en dus de perfecte accessoire voor professionals onderweg.

De HDMI-output van deze USB 3.0 videoadapter ondersteunt UHD-resoluties tot 4K 30Hz, terwijl de 
VGA-output HD-resoluties tot 1920 x 1080 ondersteunt, waardoor u de geweldige beeldkwaliteit niet 
hoeft op te offeren.

De USB32HDVGA heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

         

    

Toepassingen

• Maak verbinding met bijna elk HDMI en VGA scherm, zowel onderweg als op kantoor

• Voeg aansluitmogelijkheden voor meerdere schermen toe aan één USB 3.0 computer

• Voer tegelijkertijd meerdere applicaties op twee schermen uit

Eigenschappen

• DUAL-MONITOR ADAPTER: USB-A 3.0 (5Gbps) naar HDMI & VGA externe video-adapter converter 
zorgt voor twee extra schermen. Ondersteunt HDMI 4K 30Hz (3840x2160) met 2ch audio & VGA 
1080p (1920x1080) 60Hz

• HANDIG: Externe grafische kaart biedt een gemakkelijke en universele manier om een enkel 
scherm, projector of HDTV aan te sluiten, of om extra monitors toe te voegen aan bijna elke 
desktop/laptop met een USB 3.0 (USB Type-A) poort

• COMPATIBILITEIT: Vergroot de productiviteit van uw bestaande werkruimte dankzij meerdere 
schermen op uw workstation.  Voor thuis of op kantoor. Werkt met USB-A-computers, waaronder 
Lenovo, Dell, HP, Microsoft Surface en MacBook

• DRIVER & OS: Dankzij Silicon Motion kan de adapter gelijktijdig worden gebruikt met USB-video- en 
grafische apparaten die worden aangedreven door DisplayLink/MCT/Fresco; Win 7/8/10 ( 
automatische driverinstallatie bij Win 10), macOS 10.13 en hoger

• HOGERE PRODUCTIVITEIT: spiegel/uitbreid content op twee extra monitors tegelijk met de 2-in-1 
Multiport adapter met HDMI & VGA. Het draagbaar ontwerp is ideaal voor gebruik op uw workstation 
of onderweg.

Hardware



Garantiebeleid 3 Years

AV-ingang USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

AV-uitgang HDMI

VGA

Audio Ja

Industriestandaarden USB 3.0 conform

Chipsetcode Silicon Motion - SM768

Prestaties

Video Revision HDMI 1.4

Ondersteunde 
resoluties

HDMI: 3840x2160 (4K) 30Hz

VGA: 1920x1080 60Hz

<i>Lower resolutions and refresh rates may also be 
supported</i>

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties HDMI: 7.1 kanaals audio<br/> VGA: geen 
audio-ondersteuning

VGA - No Audio Support

Connector(en)

Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

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

1 - HDMI (19-polig)

Software

Besturingssystemen Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Windows 10



Windows 11

macOS X Yosemite (10.10)

macOS X El Capitan (10.11)

macOS Sierra (10.12)

macOS High Sierra (10.13)

macOS Mojave (10.14)

macOS Catalina (10.15)

macOS Big Sur (11.0)

macOS Monterey (12.0)

macOS Ventura (13.0)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Opslagtemperatuur -25°C to 75°C (32°F to 167°F)

Vochtigheid 0 - 95% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart & Zilver

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 4.3 in [109.2 mm]

Lengte product 9.8 in [25.0 cm]

Breedte product 1.7 in [4.3 cm]

Hoogte product 0.6 in [1.4 cm]

Gewicht product 1.9 oz [55.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.6 in [16.8 cm]



Package Width 5.8 in [14.8 cm]

Package Height 1.1 in [2.8 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.0 oz [112.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-A naar HDMI- en VGA-adapter

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


