
2-vägs HDTV VGA-videokonverterare med hög upplösning och scaler

Produkt ID: VGA2TV2WAY2

VGA2TV2WAY2 tvåvägs- (dubbelriktad) VGA till komponentvideo (HDTV) eller komponentvideo 
(HDTV) till VGA-videokonverterare/-scaler kombinerar funktioner för formatkonvertering och en 
video-scaler, ett kostnadseffektivt sätt att visa och justera VGA (PC) eller komponentvideo YPbPr 
(HDTV) anpassat efter din skärms krav.

VGA HDTV-videokonverteraren/-scalern är framtagen för att vara enkel och bekväm och upptäcker 
automatiskt källans indataupplösning, vilket gör att du kan välja utdataupplösningen och uppdatera 
den frekvens som du behöver genom en lättanvänd "visning på skärmen"-meny (OSD). Den inbyggda 
skalningsfunktionen gör att du kan ändra utsignalen till en upplösning som är kompatibel med 
mottagarskärmen eller -projektorn.

VGA2TV2WAY2 är en ersättning för VGA2TV2WAY och tillhandahåller utökat kompatibilitet med nyare 
skärmar, VGA-förbikopplingsport och en mer avancerad OSD-meny.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Det enklaste sättet att konvertera RGB VGA-signaler till YPbPr



• Perfekt när en dator- eller videokortsignal inte är kompatibel med skärmen som man vill använda – 
VGA2TV2WAY2 skalar upplösningar för att säkerställa att de fungerar med HDTV-apparater och 
projektorer

• Visa VGA- och YPbPr/RGB-komponent i HDTV-format avsett för TV med VGA-utdata för 
datorskärmar

• Skala PC- eller HDTV-upplösningar efter dina behov

• Titta på video från DVD-spelare, satellit-/digitalmottagare, videospelare m.m. på VGA-skärmar eller 
HDTV-apparater

Funktioner

• Med stöd för indata- och utdataupplösningar på upp till 1920x1200/1080p

• Ren hårdvarudesign, ingen mjukvara eller drivrutin behövs

• På-skärmen-visning (OSD) för skalnings-/bildjusteringsalternativ

• Justera kontrast, ljusstyrka, färg, mättnad, skärpa, RGB-nivå och bildbredd/bildhöjd

• Kompatibel med indata från tv-format i hela världen, NTSC och PAL

• Kombinerar en videoskalares, skannkonverterares och formatkonverterares funktioner

• Optimerar automatiskt videoupplösningen och ger högsta bildkvalitet och ljusstyrka

• Inklusive en minnesfunktion som automatiskt återställer de senaste använda inställningarna

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

AV-ingång Component

VGA

AV-utgång Component

VGA

Audio Nej

Prestanda

Maximal analog 
upplösning

1920x1200



Stödda upplösningar 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

Stöd för widescreen Ja

Kontakt(er)

Connector A 2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

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

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

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Utspänning 5 DC

Utström 2.6A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Miljö

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

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

Luftfuktighet 0~60% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 6.2 in [15.7 cm]

Produktbredd 4.0 in [10.2 cm]

Produkthöjd 1.0 in [2.5 cm]

Produktvikt 11.7 oz [332 g]



Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 11.1 in [28.1 cm]

Package Width 2.7 in [69 mm]

Package Height 7.0 in [17.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.3 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDTV VGA-videokonverterare

1 - 1 m VGA till YPbPr RCA-adapter

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

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

1 - Användarhandbok

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


