
S-Video of composiet naar HDMI omvormer met audio - 720p - NTSC en PAL

Productcode: VID2HDCON2

Met deze S-Video of composiet naar HDMI® omvormer met audio kunt u een S-Video of analoog 
composiet apparaat, samen met de bijbehorende RCA L/R audio, op uw HDMI scherm of tv aansluiten.

Uitgerust met een on-screen display (OSD) menu en handige keuzeschakelaars voor eenvoudige 
configuratie, kan deze compacte S-Video of composiet naar HDMI videoconverter snel en eenvoudig 
worden geïnstalleerd, voor een echte plug & play ervaring.

Deze HDMI upscaler werkt met zowel NTSC als PAL systemen, en biedt ondersteunt voor output 
resoluties tot 720p voor een naadloze integratie in bijna elk scherm.

Met deze analoog naar HDMI converter kunt u uw oudere apparatuur (videorecorder, dvd-speler etc.) 
blijven gebruiken met uw HDMI scherm of monitor, waardoor u uiteindelijk de upgradekosten van uw 
apparatuur bespaart. Deze converter is ideaal voor vergaderruimtes, medische beeldvorming en het 
bekijken van oude eigen video-opnames op uw HD-scherm of tv.

Deze AV (audiovideo) converter box heeft een geïntegreerde RCA L/R audioaansluiting die de audio- 
en video-inputs combineert tot één HDMI output, zodat u geen aparte audiokabel naar op uw 
doelscherm meer hoeft te gebruiken.

De VID2HDCON2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.  </div></div>

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     



Toepassingen

• Geef video vanaf een oudere gaming console, dvd-speler of videorecorder weer op een HDMI scherm 
of tv

• Maak VHS video in het klaslokaal geschikt voor HD tv's

• Pas oudere medische beeldapparatuur aan voor weergave op computermonitoren

• Geef camcorder output weer op tv's of schermen voorzien van een HDMI ingang

• Houd beveiligingscamera's in de gaten met analoge composietsignalen met behulp van HDMI 
schermen of tv's

• Gebruik in vergaderruimtes om oudere videoapparatuur op nieuwe projectoren aan te sluiten

Eigenschappen

• Verander en schaal S-Video of analoog composiet input naar HDMI video output

• Voorzien van een schermdisplay om instellingen eenvoudig te selecteren

• Ondersteunt standaard high-definition resoluties tot 720p

• Geen software installatie nodig

• Video upscaler accepteert NTSC of PAL input

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Actief

AV-ingang Composite

Audio RCA

S-Video

AV-uitgang HDMI

Audio Ja

Industriestandaarden NTSC 3.58 en PAL



Prestaties

Ondersteunde 
resoluties

HDMI: 1280x720 (720p) / 60Hz

Connector(en)

Type connector(en) 1 - Composiet video (1 x RCA)

1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN)

1 - HDMI (19-polig)

2 - RCA

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power-LED

2 - Composiet video, S-Video LED

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 1

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 2.5

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Vochtigheid 10% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof



Lengte product 6.1 in [15.4 cm]

Breedte product 3.0 in [7.5 cm]

Hoogte product 0.9 in [2.3 cm]

Gewicht product 8.9 oz [251 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 9.8 in [25 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 2.4 in [6 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

20.4 oz [578 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Composiet / S-Video naar HDMI Converter

1 - universele voedingsadapter

1 - verkorte handleiding

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


