
Component / VGA-video en audio-naar-HDMI-converter - PC-naar-HDMI - 1920x1200

Productcode: VGA2HD2

De VGA2HD2 Component/VGA-naar-HDMI®-videoconverter biedt een naadloze overgang van een 
analoge VGA of componentvideobron, zoals een computer, DVR of DVD-speler, naar een digitale 
HDMI®-output.

De converter biedt u een oplossing die een analoge videobron (RGB/YPbPr) converteert voor gebruik 
met een digitaal HDMI®-scherm. Doordat het niet nodig is individuele analoge componenten te 
upgraden, bespaart u op onkosten met apparatuur.

Deze veelzijdige analoog-digitale converter ondersteunt niet alleen een weergave van maximaal 
1920x1200, met inbegrip van een hoge definitie van 1080p, maar stelt u ook in staat een analoge 
RCA-audiobron in het digitale HDMI®-outputsignaal te converteren en te combineren.

De VGA2HD2 Component/VGA-naar-HDMI-converter wordt gedekt door een StarTech.com tweejarige 
garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

Toepassingen

• Converteer een analoog video-outputsignaal van een computer voor gebruik met een HDTV

• Verwijder de warboel achter een monitor/scherm door meerdere kabels door één HDMI®-kabel te 



vervangen

• Sluit een laptop aan op een projector of scherm in de vergaderzaal, voor presentaties op scherm

Eigenschappen

• Ondersteunt YPbPr (componentinput) en HD15 PC VGA-input

• Ondersteunt ingangsresoluties tot 1080p (HDTV) en 1920x1200 (PC)

• Inclusief adapterkabel voor Component Video naar VGA

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Actief

AV-ingang Component YCbCr

VGA

Audio RCA

AV-uitgang HDMI

Audio Ja

Prestaties

Ondersteunde 
resoluties

Maximum of 1080p for HD Input, and 1920x1200 for PC 
input

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Connector(en)

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

1 - Stereoaudio (2 x RCA)

1 - Component video (3 x RCA)

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

Speciale 



opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

HDMI® M/M-kabel (bestemming)

VGA M/M-kabel (als VGA als bron wordt gebruikt)

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.3A

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 1.2A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype N

Vermogensopname 6

Gebruiksomgeving

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

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)

Vochtigheid 20% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Lengte product 4.3 in [11 cm]

Breedte product 3.1 in [78 mm]

Hoogte product 1.2 in [3 cm]

Gewicht product 6.6 oz [188 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.3 in [21 cm]



Package Width 4.5 in [11.5 cm]

Package Height 2.4 in [61 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

19.1 oz [540 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - PC/HD naar HDMI Converter met Audio

1 - VGA-naar-component (RCA) breakout-kabel

1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)

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


