
VGA till HDMI-skalare - 1920x1200

Produkt ID: VGA2HDPRO2

Denna VGA till HDMI®-konverterare och -skalare låter dig ansluta din analoga VGA videosignal till en 
digital HDMI-skärm. Den har en inbyggd videoskalare som justerar utsignalen till i stort sett vilken 
HDMI-skärm som helst. Den skalar signalen till din valda upplösning, upp till 1080p.

Konverteraren och skalaren har 3,5 mm och optiska audioingångar som låter dig kombinera audio i 
HDMI-sändningen. Skalaren skapar en digital signal vid höga upplösningar som är perfekt för att 
uppdatera äldre VGA-videoutrustning så att de fungerar med nyare HDMI-TV-apparater eller 
-projektorer.

Nya HDMI-skärmar har allt mer sällan stöd för videosignaler med lägre upplösning som till exempel 
480i, 480p och 720p. Utan stöd för dessa vanliga VGA-upplösningar kan det hända att du inte kan 
använda en standardadapter för att ansluta din äldre videosignal till din nya skärm.

Denna konverterare låter dig fortsätta att använda din befintliga VGA-utrustning genom att skala 
videosignalen till en upplösning som är kompatibel med din nya HDMI-skärm. Om du skalar källan kan 
du uppgradera till en slimmad, ny HDMI-skärm och samtidigt behålla ditt pålitliga källmaterial för 
visning på mässor och i skyltfönster.

Uppgradera alla delar i din A/V-utrustning som kan vara kostnads- och tidskrävande. Behåller du din 
källa slipper du kostnaden och besväret med att köpa och konfigurera ny utrustning. Med VGA till 
HDMI-konverterare kan du förena gammal och ny teknik genom att konvertera din pålitliga VGA-källa 
till högupplöst HDMI.

Denna konverterare har automatisk identifiering av upplösning som minimerar installationstiden 
genom att undvika tråkig programmering. Dessutom har den en intuitiv meny på skärmen som låter 
dig anpassa insignalens parametrar för att snabbt välja och jämföra olika alternativ för utsignalen så 
att du får den bästa möjliga videolösning på en väldigt kort tidsperiod.

Obs.: Konverteraren sänder inte digitalt krypterat innehåll. Denna konverterare är en direkt ersättare 
för VGA2HDMIPRO.



VGA2HDPRO2 täcks av en 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

 

Användning

• Konvertera analog video och audio till digitalt HDMI-innehåll

• Lägg till din VGA-videokälla till en videosändningslösning som endast accepterar digitalt innehåll

• Se innehåll från en äldre dator på en HD-TV

Funktioner

• Anpassa din analoga VGA-källa så att den fungerar med en HDMI-skärm, med den inbyggda 
videoskalaren

• Slipp uppgradera din VGA-utrustning genom att skala källan till en HDMI-skärm

• Njut av problemfri användning med en intuitiv meny på skärmen och automatisk skärmidentifiering

• Stöder HD-upplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p

• Stöder ingångarna 3,5 mm analog audio eller SPDIF digital audio

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

Prestanda

Maximal analog 
upplösning

1920 x 1200

Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):

1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 
1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 
800x600, 640X480

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer Stereoaudio i 2 kanaler (3,5 mm)

 7.1-kanalers surroundljud (SPDIF)

Kontakt(er)

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

1 - 3,5 mm minijack (3-polig)/Mini-Toslink (SPDIF, 
optisk)

1 - Toslink (SPDIF, optisk)

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - Toslink (SPDIF, optisk)

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström-LED



Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 600 ma

Utspänning 5 DC

Utström 2.6 A

Polaritet på mittpol Positiv

Strömförbrukning 13

Miljö

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

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

Luftfuktighet 20~90 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 5.8 in [14.7 cm]

Produktbredd 4.0 in [10.2 cm]

Produkthöjd 1.0 in [2.5 cm]

Produktvikt 11.5 oz [326 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 11.1 in [28.3 cm]

Package Width 7.3 in [18.5 cm]

Package Height 2.9 in [74 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.0 lb [0.9 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.


