
Professionell VGA till HDMI audio-/video-konverterare med scaler

Produkt ID: VGA2HDMIPRO

VGA2HDMIPRO VGA till HDMI® ljud/video-konverteraren med skalning omvandlar en analog 
VGA-videosignal till en digital HDMI eller DVI-D-utgång. Enheten har inbyggd skalning som gör det 
möjligt att justera utgångssignalen till en upplösning som är kompatibel med en skärm med HDMI 
(eller DVI)-. Enheten har, utöver videokonvertering, både ett 3,5 mm jack och en Toslink 
ljudanslutning vilket gör att man kan välja att mata ut ljudsignalen i kombination med 
HDMI-utmatningen eller separat med en Toslink-kabel till din TV eller hemmabiomottagare. En perfekt 
lösning för att sammanföra analog teknik med nyare enheter med DVI eller HDMI- samtidigt som du 
får video och ljudprestanda i bra kvalitet (upp till 1920 x 1200 /1080p).

VGA till HDMI-konverteraren/-skalningen har automatisk ursprungs upplösningsdetektion vilket gör 
den enkel att installera och garanterar kompatibilitet med många bildskärmar så väl som en praktiskt 
meny som visas på skärmen vilket ger tillgång till flera utgångsupplösningar och bildjustering. Du får 
full kontroll över din multimedia-utmatning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• En enkel lösning för att se innehåll som finns sparat på din dator på din HDTV-skärm



• Fånga publikens uppmärksamhet på mässor och ute i handeln med HD-innehåll

• Presentera information så tydligt som möjligt under professionella presentationer eller föreläsningar

• Gör om analog video och ljud till digitalt HDMI® innehåll

Funktioner

• Stödjer inmatningsupplösning upp till 1080p (HDTV) och 1920 x 1200 (PC)

• Stödjer inmatning av analogt ljud och digitalt ljud

• Kompatibel med HDCP 1.1 och DVI 1.0

• Upptäcker automatisk den anslutna skärmens ursprungsupplösning

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

AV-ingång VGA

3,5 mm stereoaudio

Toslink

AV-utgång HDMI

3,5 mm stereoaudio

Toslink

Audio Ja

Industristandarder DVI 1.0 HDCP 1.1

Prestanda

Maximal analog 
upplösning

1920 x 1200

Maximal digital 
upplösning

1920 x 1200

Stöd för widescreen Ja



Kontakt(er)

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

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - Toslink (SPDIF, optisk)

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

1 - Stereoaudio (2 x RCA)

1 - Toslink (SPDIF, optisk)

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Utspänning 5 DC

Utström 2.6A

Polaritet på mittpol Positiv

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 4.1 in [10.5 cm]

Produktbredd 3.0 in [76 mm]

Produkthöjd 1.2 in [3 cm]

Produktvikt 21.6 oz [612 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 11.0 in [27.9 cm]

Package Width 2.9 in [74 mm]

Package Height 7.2 in [18.4 cm]



Fraktvikt (förpackning) 2.7 lb [1.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - VGA till HDMI-konverterare/-scaler

1 - 1,2 m VGA-kabel

1 - 3,5 mm till RCA-kabel, 1,8 m

1 - Universell strömadapter (US/UK/EU/AUS)

1 - Instruktionsbok

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


