
VGA-naar-HDMI-adapter met USB-audio & -voeding – draagbare 
VGA-naar-HDMI-converter –  1080p

Productcode: VGA2HDU

Met de VGA2HDU VGA-naar-HDMI-adapter kunt u de VGA-poort van uw desktop of laptop veranderen 
in een HDMI-uitgangspoort.

Met de VGA2HDU kunt u uw VGA-videouitgang uitbreiden zodat u meer schermen en projectors die 
alleen HDMI ondersteunen, kunt aansluiten.

Niet alle VGA-converters worden op dezelfde manier gemaakt. Deze adapter zorgt voor de hoogste 
videokwaliteit van uw VGA-uitgang, met ondersteuning van resoluties tot 1920x1080 (1080p).

Dankzij plug & play kan de VGA-naar-HDMI-adapter probleemloos worden geïnstalleerd. Bovendien 
wordt het apparaat via een ingebouwde USB-voedingskabel gevoed via de USB-poort van uw 
computer. De VGA-naar-HDMI-adapter werkt met elk computerbesturingssysteem, maar in combinatie 
met een Windows®-computer ondersteunt de adapter native USB-audio, waardoor u uw 
computeraudio aan het HDMI-signaal kunt toevoegen.

De VGA2HDU wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

Toepassingen



• Sluit uw VGA-computer aan op een HDMI-thuisbioscoopsysteem

• Deel video van uw VGA-computer op een HDMI-tv of -projector

• Sluit een ouder VGA-apparaat aan op een nieuwer HDMI-scherm

• Deel audio van uw Windows-pc

Eigenschappen

• Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1080

• Plug & play-installatie

• Gevoed via USB

• USB audio

• Compacte en lichte uitvoering

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Actief

AV-ingang VGA

AV-uitgang HDMI

Bekabeling HDMI

Audio Ja

Chipsetcode MacroSilicon - MS9282

Prestaties

Maximale analoge 
resoluties

1920x1080

Maximale digitale 
resoluties

1920x1080

Ondersteunde 
resoluties

1920x1080 (1080p)

1680x1050 (WSXGA+)



1600x1200

1600x900

1440x900

1400x1050 (SXGA+)

1366x768

1360x768

1280x1024

1280x960

1280x800

1280x768 (WXGA)

1280x720p (720p)

1280x600

1152x864

1024x768

800x600 (SVGA)

640x480 (480p)

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

MTBF 1,063,669 hours

Connector(en)

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

1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie In combinatie met een Windows® computer ondersteunt 
deze adapter native USB audio.

Bij gebruik met een computer kunnen de volumeniveaus 
niet worden aangepast met behulp van het 
besturingssysteem. De volumeniveaus kunnen worden 



geregeld door het uitvoerapparaat (TV, luidsprekers, 
audio-ontvanger, enz.).

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 9.8 in [25.0 cm]

Breedte product 1.4 in [3.5 cm]

Hoogte product 0.5 in [1.3 cm]

Gewicht product 2.4 oz [69.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 0.5 in [1.3 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.4 oz [69.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - VGA-naar-HDMI-adapter met USB-voeding & audio

1 - 60 cm USB-verlengkabel



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


