
USB 3.0 till HDMI VGA-adapter - 4K 30 Hz

Produkt ID: USB32HDVGA

Denna USB 3.0 till HDMI VGA-adapter erbjuder en bärbar lösning för anslutning av en HDMI- och 
VGA-skärm till din USB-A-kompatibla bärbara dator eller stationära dator. Multiportvideoadaptern gör 
att du kan spegla eller utöka innehåll på ytterligare två skärmar samtidigt (1 x HDMI och 1 x VGA), 
och skapa en arbetsstation med dubbla skärmar.

Multiskärmsadaptern fungerar som ett externt grafikkort, som gör det enkelt att ansluta flera skärmar 
till en USB 3.0-kompatibel stationär eller bärbar dator.

Adaptern utnyttjar USB 3.0-gränssnittet och levererar högupplöst innehåll till dina HDMI- och 
VGA-skärmar. Adaptern kan användas för att spegla din primära stationära dator, eller för att utöka 
skrivbordet, dubblera arbetsutrymmet och öka produktiviteten.

Slipp besväret med att bära runt på olika adaptrar. Denna USB 3.0-videokonverterare tillhandahåller 
både HDMI- och VGA-utgångar, du kan enkelt ansluta din bärbara dator till vilken HDMI- och 
VGA-utrustad skärm eller projektor som helst med hjälp av denna multiportadapter.

Den lätta dongeln är också liten, vilket gör den till det perfekta tillbehöret för yrkesverksamma på 
resor.

HDMI-utgången på denna USB 3.0-videoadapter har stöd för UHD-upplösningar upp till 4K 30 Hz, 
medan VGA-utgången har stöd för HD-upplösningar på upp till 1920 x 1080, vilket garanterar att du 
inte behöver kompromissa med bildkvaliteten.

USB32HDVGA täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

         

    

Användning

• Kan anslutas till i stort sett vilken HDMI- och VGA-skärm som helst vid resor eller på kontoret

• Lägg till multiskärmskapacitet för en USB 3.0-utrustad dator

• Kör flera program på dubbla skärmar samtidigt

Funktioner

• Maximera din bärbara dators videokompatibilitet med en 2-i-1-adapter: USB-A till HDMI® och VGA

• Stöder resurskrävande applikationer med UHD-upplösningar upp till 4K 30 Hz

• Öka din produktivitet genom att skapa en arbetsstation med dubbla skärmar på kontoret eller på 
resan

• DRIVER & OS: Powered by Silicon Motion the adapter enables simultaneous use w/ USB 
video/graphics devices powered by DisplayLink/MCT/Fresco; Win 7/8/10 (auto driver install w/Win 
10), macOS 10.13 & up

• INCREASE PRODUCTIVITY: Mirror/extend content on two additional monitors simultaneously w/ the 
2-in-1 multiport adapter w/ HDMI & VGA; portable design is ideal for use at your workstation or on the 
go

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

AV-ingång USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

AV-utgång HDMI

VGA



Audio Ja

Industristandarder USB 3.0-kompatibel

Chipset-ID Silicon Motion - SM768

Prestanda

Video Revision HDMI 1.4

Stödda upplösningar HDMI: 3840x2160 (4K) 30Hz

VGA: 1920x1080 60Hz

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

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer HDMI: 7.1-kanalljud<br/> VGA: Inget stöd för audio

VGA - No Audio Support

Kontakt(er)

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

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

1 - HDMI (19-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet 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)

Miljö

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

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

Luftfuktighet 0~95 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg Svart & silver

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 4.3 in [109.2 mm]

Produktlängd 9.8 in [25.0 cm]

Produktbredd 1.7 in [4.3 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.4 cm]

Produktvikt 1.9 oz [55.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 4.0 oz [112.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-A till HDMI och VGA-adapter



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


