
VGA naar HDMI Video Converter met Audio

Productcode: VGAHD2HDMI

Met de VGA2HDMI VGA HD naar HDMI Video Converter met Audio kunt u een analoog VGA-video en 
audiosignaal omzetten naar een enkele HDMI-aansluiting.  Een ideale manier om uw pc videosignaal 
aan te passen en vanaf uw computer multimedia te bekijken en te beluisteren op uw HDTV zoals het 
eigenlijk was bedoeld.

Deze HD15/VGA naar HDMI Converter (met Audio) is perfect om indruk te maken op uw toeschouwers 
met het volle potentieel van digitale media, met resoluties tot 1080p voor HD en 1600x1200 voor de 
PC. Met de VGAHD2HDMI kunt u ook een component videosignaal omzetten naar HDMI met de 
meegeleverde adapterkabel van Component naar VGA.

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

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Een eenvoudige oplossing voor het bekijken van op uw computer opgeslagen beeldmateriaal op uw 
HDTV

• Verwijder de warboel achter uw beeldscherm en vervang de verschillende kabels door een enkele 
HDMI-kabel



• Trek de aandacht van het publiek op beurzen en in de detailhandel met HD-weergave

• Toon informatie in professionele presentaties en lezingen op de duidelijkste manier

• Perfect voor uw home theater installatie

Eigenschappen

• Ondersteunt YPbPr- (component video), RGBHV- en HD15 PC VGA-ingangen

• Ondersteunt ingangsresoluties tot 1080p (HDTV) en 1600x1200 (PC)

• Robuuste metalen behuizing

• Inclusief adapterkabel voor Component Video naar VGA

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang VGA

Audio RCA

AV-uitgang HDMI

Audio Ja

Prestaties

Ondersteunde 
resoluties

Maximum of 1080p for HD Input, and 1600x1200 for PC 
input

Connector(en)

Connector A 1 - Stereoaudio (2 x RCA)

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

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 2.6A



Polariteit pin midden Positief

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Lengte product 4.1 in [10.5 cm]

Breedte product 3.0 in [76 mm]

Hoogte product 1.2 in [3 cm]

Gewicht product 21.5 oz [610 g]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 11.2 in [28.5 cm]

Package Width 7.6 in [19.2 cm]

Package Height 5.5 in [13.9 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.1 lb [0.5 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - PC/HD naar HDMI Converter met Audio

1 - VGA-naar-component (RCA) breakout-kabel

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

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


