
HDMI till USB C Videoinspelningsenhet 1080p 60 b/s - UVC - Extern USB 3.0 Type-C 
inspelning/livestreaming - HDMI Audio/Video inspelningsadapter - Fungerar med 
USB-C/USB-A/Thunderbolt 3

Produkt ID: UVCHDCAP

Denna HDMI till USB-videoinspelningsenhet låter dig spela in HDMI-video på din USB-C™, USB-A eller 
Thunderbolt™ 3-dator.

För problemfri inspelning kan du installera HDMI-videoinspelningsenheten genom att enkelt ansluta 
den till din dator. Inspelningsenheten har USB Video Class (UVC), vilket är en 
videoinspelningsstandard som stöds internt av Mac, Windows® och Linux®. Till skillnad från andra 
inspelningsenheter som kräver installation av speciella drivrutiner, installeras UVC-baserade enheter 
automatiskt för en äkta plug-and-play-lösning. Dessutom är du inte begränsad till enhetens 
medföljande mjukvara, så du kan använda alla tredjeparts programvaror som använder sig av 
UVC-kompatibla ramverk som Quicktime eller DirectShow®.

Filma 1080p videor med 60 b/s (bilder per sekund) från din Windows PC, spelkonsol, kamera (med 
mera) så att du kan spara, dela eller redigera ditt innehåll. Spela in möten, presentationer, 
konferenssamtal eller övervakningsfilmer direkt till din dator.

Strömma video över internet med Twitch™ eller andra tredjeparts plattformar för videoströmning. 
Med den medföljande programvaran eller tredjeparts UVC-kompatibla programvaror som Open 
Broadcaster Software (OBS), kan du livesända video över internet med andra tredjeparts plattformar 
för videoströmning.

UVCHDCAP täcks av StarTech.com 2-årsgaranti och livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Denna enhet är HDCP-kompatibel och kan inte spela in kopieringsskyddade videor som Blu-ray 
eller videoutgången för Mac-datorer. Däremot kan enheten spela in video till Mac-datorer och icke 
krypterade videor.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

         

 

Användning

• Spela in möten, presentationer eller konferenssamtal direkt till din dator.

• Ladda upp inspelade videoklipp eller direktsänd din signal till onlinevideoplattformar

• Spela in utbildnings- och handledningsvideor från din bärbara dator eller spelkonsol

Funktioner

• HD-VIDEOINSPELNING: Bussdriven USB 3.0-inspelningsenhet som spelar in HDMI-video till en dator 
med låg latens och USB-C, TB3 eller USB-A | 1080p 60 b/s, 3,5 mm 2-kanals ljud, HDMI 
pass-through, H.264 programvarukodning (MJPEG/MPEG-2/MPEG-4)

• USB VIDEO CLASS: UVC garanterar en enkel installation utan drivrutiner, automatisk installation i 
Windows (7 och uppåt), Mac (10.11 och senare) och Linux (4.x LTS); inspelningsenheten är 
kompatibel med DirectShow- och QuickTime-tillämpningar

• ANVÄNDNING: Upplev HDMI-uppspelning vid inspelning av konferenssamtal, kameraflöden eller 
live-streaming vid 1080p60 med Streamcatcher eller programvara från tredje part (OBS); 
Live-streaming på YouTube/plattformar med RTSP, RTMP; Fungerar med Teams och Zoom

• PORTABEL OCH HÅLLBAR: Kompakt och lätt skärminspelningsadapter i aluminium som är lätt att 
bära med sig från ett mediarum, klassrum eller inspelningsstudio så att du kan ansluta enheten direkt 
till en bärbar/stationär dator

• KOMPATIBILITET: Externt videoinspelningskort med inkluderad Stream Catcher-programvara 
fungerar med Windows; HDCP-kompatibel, kommer inte att spela in källvideo med skyddat innehåll 
som Blu-Ray eller videoutgång från en Mac

Hårdvara



Garantipolicy 2 Years

AV-ingång HDMI

AV-utgång USB

Audio Ja

Industristandarder MPEG4 (H.264)

USB Video Class (UVC)

Chipset-ID Mstar - MST3363CNK-170

Prestanda

Maximal digital 
upplösning

1920x1080 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)

2 878 791 timmar

Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI (19-stifts)

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

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 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Linux 4.x and up  - <i>LTS Versions only</i>

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. En dator som stöder USB 3.0 eller högre krävs. Denna 
produkt fungerar inte med USB 2.0- eller 
1.1-kontrollrar.



Ström

Inspänning 5V DC

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C

Förvaringstemperatur -5°C to 40°C

Luftfuktighet 20-80 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg Silver & Black

Produktlängd 3.6 in [9.2 cm]

Produktbredd 2.4 in [60.0 mm]

Produkthöjd 0.9 in [2.3 cm]

Produktvikt 3.0 oz [86.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 13.8 oz [392.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Inspelningsenhet

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

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

1 - HDMI-kabel (1m)

1 - snabbstartsguide

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


