
Hoge Resolutie 2-richtings HDTV VGA Video Converter met Schaalaanpassing

Productcode: VGA2TV2WAY2

De VGA2TV2WAY2 tweerichtings (bi-directionele) VGA naar Component (HDTV) of Component (HDTV) 
naar VGA video converter combineert het omzetten van het signaal met schaalaanpassing, een 
kosteneffectieve manier om VGA( PC)- of component YPbPr (HDTV)-signalen aan te passen aan uw 
beeldscherm.

De VGA HDTV video converter is ontworpen voor eenvoud en gemak en detecteert automatisch de 
resolutie van het bronsignaal, zodat u de door u benodigde uitgangsresolutie en refresh rate kunt 
selecteren via het gebruiksvriendelijke On-Screen Display (OSD)-menu. De ingebouwde 
schaalaanpassing stelt u in staat het uitgangssignaal om te zetten naar een met uw beeldscherm of 
projector compatibele resolutie.

De VGA2TV2WAY2 is een vervanging voor de VGA2TV2WAY en biedt een grotere compatibiliteit met 
moderne beeldschermen, een VGA-bypass-poort en een uitgebreider OSD-menu.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• De eenvoudigste manier om een RGB VGA-signaal om te zetten naar YPbPr



• Ideaal als het signaal van een PC of videokaart niet past bij het gewenste beeldscherm - de 
VGA2TV2WAY2 past de resolutie aan en zorgt voor een probleemloze werking op HDTV's en 
projectoren

• Geef VGA- of YPbPr/RGB Component-signalen weer in HDTV-formaat of zet signalen bedoeld voor 
televisie om naar VGA voor weergave op computerschermen

• Verhoog of verlaag PC- of HDTV-resoluties naar behoefte

• Bekijk videobeelden van dvd-spelers, satelliet- of kabelontvangers, videorecorders en dergelijke op 
VGA-beeldschermen of HD-tv’s

Eigenschappen

• Ondersteunt ingangs- en uitgangsresoluties tot 1920x1200 / 1080p

• Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers nodig zijn

• On-Screen-Display (OSD) voor het aanpassen / instellen van het beeld

• Pas contrast, helderheid, tint, verzadiging, scherpte, RGB-niveau en beeldverhouding aan

• Ondersteuning voor wereldwijde standaarden zoals NTSC en PAL

• Combineert omzetting van beeldformaat en aftastfrequentie met schaalaanpassing

• Past automatisch de resolutie van de videosignalen aan voor een optimale beeldkwaliteit en 
helderheid

• Beschikt over een intern geheugen dat automatisch de laatst gebruikte instelling oproept

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang Component

VGA

AV-uitgang Component

VGA

Audio Nee

Prestaties

Maximale analoge 
resoluties

1920x1200



Ondersteunde 
resoluties

TV - 480i, 576i, 480p, 576p(NTSC/PAL), 720p(50/60Hz), 
1080i(25/30Hz), 1080p(50/60Hz)

PC (60Hz) - 1920x1200, 1680x1050, 1600x1200, 
1280x800, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Connector(en)

Connector A 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

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

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

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 2.6A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Gebruiksomgeving

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

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

Vochtigheid 0% - 60% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium

Lengte product 6.2 in [15.7 cm]

Breedte product 4.0 in [10.2 cm]



Hoogte product 1.0 in [2.5 cm]

Gewicht product 11.7 oz [332 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 11.1 in [28.1 cm]

Package Width 2.7 in [69 mm]

Package Height 7.0 in [17.8 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.3 lb [1.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - HDTV VGA Video Converter

1 - 1m VGA naar YPbPr RCA Adapter

1 - VGA-kabel van 1,2m M/M

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

1 - Handleiding

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


