
VGA till RCA och S-Video-konverterare - USB Power

Produkt ID: VGA2VID2

Denna VGA till RCA/S-Video-konverterbox tillhandahåller ett enkelt sätt att konvertera och skala en 
1080p VGA-videoinsignal till en 480i komposit (CVBS) eller S-Video-utsignal. Perfekt för användning 
med äldre projektorer eller TV-apparater.

Utrustad med en brytare för val av NTSC/PAL och en skanningsknapp för enkel konfigurering och val 
av dina videoutgångsinställningar. Denna kompakta VGA till komposit och S-Video-adapter är snabb 
och enkel att installera, för en äkta plug-and-play-upplevelse

Genom att använda denna VGA till AV-adapter kan du ansluta VGA-anslutningen på en PC till äldre 
TV-apparater och projektorer, och därmed spara in kostnaden för att uppgradera din utrustning. Den 
är perfekt för styrelserum, medicinsk bildbehandling eller för att se på gamla hemvideor på din 
S-Video- eller komposit-skärm.

Denna PC till TV-konverterare har en integrerad videoskalningskrets som dynamiskt konverterar 
VGA-videoinsignaler med upplösningar på upp till 1920x1200 @ 60Hz. För att säkerställa 
kompatibilitet med din skärm eller projektor matar PC till TV-konverteraren ut högkvalitativ 640 x 480 
video, det högsta som stöds av S-Video eller komposit.

VGA2VID2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



Användning

• Passar bra på möten i styrelserum, mässor, föreläsningar och för digital skyltningslösning CRT

• Ett billigt sätt att öka storleken på en datorskärm

• Visar bilder från din datorskärm på din TV eller projektor

Funktioner

• Har utgång för både kompositvideo och S-video-format

• Stödjer PC-ingångsupplösningar upp till 1920 x 1080

• Välj mellan NTSC- och PAL-utgång

• Dynamisk justering av underskanning och överskanning

• Drivs via USB-porten

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

AV-ingång VGA

AV-utgång Composite

S-Video

Audio Nej

Prestanda

Stödda upplösningar Input - Up to 1920x1080 60Hz

Output - 640x480 60Hz

Kontakt(er)

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

Connector B 1 - S-Video (4-stifts, Mini-DIN)

1 - Kompositvideo (1 x RCA)



Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Inspänning 5V DC

Kontakttyp USB Mini-B (5-stifts)

Strömförbrukning 2.5W

Miljö

Drifttemperatur 0 to 50 (32 - 122°F)

Förvaringstemperatur -10 to 80 (14 to 176°F)

Luftfuktighet 5 till 90 % RH

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 2.4 in [6.0 cm]

Produktbredd 2.1 in [5.4 cm]

Produkthöjd 0.8 in [2 cm]

Produktvikt 1.6 oz [46 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 4.1 in [10.5 cm]

Package Width 5.2 in [13.3 cm]

Package Height 0.9 in [2.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 5.7 oz [162 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - VGA till S-video och kompositadapter

1 - Mini USB-strömkabel

1 - snabbstartsguide



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


