
HDMI USB-C Video Capture Apparaat 1080p 60fps - UVC - Externe USB 3.0 Type-C 
Recorder/Live Streaming - HDMI Audio/Video Grabber  - Werkt met 
USB-C/USB-A/Thunderbolt 3

Productcode: UVCHDCAP

Met dit HDMI® naar USB-C™ video-opnameapparaat kunt u HDMI video opnemen op uw USB-C, 
USB-A of Thunderbolt™ 3 computer.

Voor probleemloze opnames kunt u het HDMI opnameapparaat installeren door dit gewoon op uw 
computer aan te sluiten. Het opnameapparaat is voorzien van USB Video Class (UVC), een 
video-opnamestandaard die natief wordt ondersteund door Mac, Windows® en Linux®. In 
tegenstelling tot andere opnameapparaten, waarvoor een speciaal stuurprogramma moet worden 
geïnstalleerd, worden op UVC gebaseerde opnameapparaten automatisch geïnstalleerd voor een echte 
plug & play oplossing. Ook bent u met dit opnameapparaat bent u niet beperkt wat betreft de 
software. U kunt namelijk elke externe software gebruiken die met UVC compatibele frameworks zoals 
Quicktime of DirectShow® werkt.

Neem 1080p video op met 60 fps (frames per seconde) vanaf uw Windows pc, gaming console, 
camera (en nog veel meer) zodat u uw content kunt opslaan, delen of bewerken. Neem 
bijeenkomsten, presentaties, telefonische vergaderingen en beveiligingsbeelden direct op uw 
computer op.

Stream video via het internet met behulp van Twitch™ of andere externe streaming platforms. Met de 
meegeleverde software of externe, UVC compatibele software zoals Open Broadcaster Software (OBS), 
kunt u uw video live op het internet afspelen externe video streaming platforms.

De UVCHDCAP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

NB: Dit apparaat is HDCP conform, en neemt geen auteursrechtelijk beschermde video op, zoals 
Blu-rays of de video-output van Mac computers. Dit apparaat neemt echter wel video op naar Mac 
computer en neemt niet-versleutelde video op.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

         

 

Toepassingen

• Neem bijeenkomsten, presentaties of telefonische vergaderingen direct op uw computer op

• Upload opgenomen video's of speel uw opname live af op elk online videoplatform

• Neem trainings- en opleidingsvideo's vanaf uw laptop of game console op

Eigenschappen

• HD VIDEO CAPTURE: De busgevoede USB 3.0 recorder neemt HDMI-video op naar een USB-C, TB3 
of USB-A computer met minimale vertraging (low latency), 1080p 60 fps, 3,5 mm 2-ch-audio, 
HDMI-pass-through, H.264-softwarecodering (MJPEG/MPEG-2/MPEG-4)

• USB VIDEO CLASS: UVC garandeert een eenvoudige installatie zonder drivers; automatische 
installatie bij Windows (7 en hoger), Mac (10.11 en hoger) & Linux (4.x LTS); compatibel met 
DirectShow & QuickTime applicaties

• TOEPASSINGEN: Geniet van HDMI-weergave tijdens het opnemen van conference calls, camerafeeds 
of live streaming bij 1080p60 met Streamcatcher of 3rd party software (OBS); Live streaming op 
YouTube/platforms met RTSP, RTMP; Werkt met Teams & Zoom

• DRAAGBAAR EN DUURZAAM: Compact en lichtgewicht aluminium scherm recorder kan eenvoudig 
worden meegenomen naar een controlekamer, klaslokaal of opnamestudio, waar u het apparaat direct 
op een laptop/desktop kunt aansluiten

• COMPATIBILITEIT: Externe video-opnamekaart met Stream Catcher software geschikt voor 
Windows; HDCP conform: geen opnames van videobronnen met beschermde inhoud zoals Blu-rays of 
Mac video-outputs



Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang HDMI

AV-uitgang USB

Audio Ja

Industriestandaarden MPEG4 (H.264)

USB Video Class (UVC)

Chipsetcode Mstar - MST3363CNK-170

Prestaties

Maximale digitale 
resoluties

1920 x 1080 60 F/S

Ondersteunde 
resoluties

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

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties 2-kanaals stereo audio

MTBF 2,878,791 uren

Connector(en)

Connector A 1 - HDMI (19-polig)

1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

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

Software

Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.11 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Linux 4.x  en hoger (Alleen LTS-versies)

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Een computer die USB 3.0 of hoger ondersteunt, is 



vereist. Dit product werkt niet met USB 2.0 of 1.1 
controllers.

Voeding

Ingangsspanning 5V DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C

Opslagtemperatuur -5°C to 40°C

Vochtigheid 20-80% RV (niet-condenserend)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Silver & Black

Lengte product 3.6 in [9.2 cm]

Breedte product 2.4 in [60.0 mm]

Hoogte product 0.9 in [2.3 cm]

Gewicht product 3.0 oz [86.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.5 in [21.5 cm]

Package Width 18.5 in [47.0 cm]

Package Height 18.5 in [47.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

13.8 oz [392.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Opnameapparaat

1 - USB-C naar USB-B kabel (1 m)

1 - USB-A naar USB-B kabel (1 m)



1 - HDMI kabel (1 m)

1 - quick-start handleiding

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


