
S-Video eller komposit till HDMI-omvandlare med ljud - 720p - NTSC och PAL

Produkt ID: VID2HDCON2

Denna S-Video eller komposit till HDMI&#174-omvandlare med ljud låter dig ansluta en S-Video- eller 
analog kompositenhet, med stöd för RCA L/R-ljud, till din HDMI-skärm eller tv.

Med en meny som visas på skärmen (OSD) och praktiska väljarkontakter för enkel konfiguration, kan 
denna kompakta S-Video eller komposit till HDMI-videoomvandlare installeras snabbt och enkelt, för 
en riktig plug-and-play-upplevelse.

Denna HDMI-uppgraderare kan fungera med både NTSC- och PAL-system och stöder utgång med 
upplösningar på upp till 720p för att integreras med nästan alla bildskärmar.

Genom att använda denna analog till HDMI-omvandlare kan du fortsätta använda din äldre utrustning 
(video kamera, DVD-spelare osv.) med din HDMI-skärm eller bildskärm, vilket slutligen sparar 
kostnaderna för att uppgradera din utrustning. Den är idealisk för styrelserumsinställningar, medicinsk 
bildbehandling och titta på gamla hemvideor på din HD-skärm eller tv.

Denna AV-omvandlarbox (audio video) har en integrerad RCA L/R-ljudanslutning som kombinerar ljud- 
och videoingångarna till en enda HDMI-utgång, vilket gör det att du slipper dra en separat ljudkabel 
till din destinationsskärmen.

VID2HDCON2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.    
</div> </div>

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



Användning

• Visa video från en äldre spelkonsol, DVD-spelare eller videobandspelare på en HDMI-skärm eller tv

• Anpassa VHS-video i klassrummet till nyare HD-tv

• Konvertera äldre medicinsk bildhanteringsutrustning för visning på datorskärmar

• Visa videokamerautmatning på tv eller bildskärmar utrustade med HDMI-ingång

• Övervaka säkerhetskameror med analoga kompositsignaler via HDMI-skärmar eller tv

• Använd i styrelserum för att koppla äldre videoutrustning med nya projektorer

Funktioner

• Konvertera och uppgradera S-Video eller analog kompositingång till HDMI-videoutgång

• Funktioner på skärmen för enkla inställningar

• Stöder de vanligaste höga upplösningarna upp till 720p

• En lättanvänd och tidsbesparande hårdvarudesign eftersom inga program behöver installeras

• Videouppgraderare som arbetar med NTSC- eller PAL-ingång

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

AV-ingång Composite

Audio RCA

S-Video

AV-utgång HDMI

Audio Ja

Industristandarder NTSC 3.58 och PAL

Prestanda



Stödda upplösningar HDMI: 1280x720 (720p) / 60Hz

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - Kompositvideo (1 x RCA)

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

1 - HDMI (19-stifts)

2 - RCA

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström-LED

2 - Kompositvideo, S-Video-LED

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Utspänning 5 DC

Utström 1

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 2.5

Miljö

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

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

Luftfuktighet 10~85 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 6.1 in [15.4 cm]

Produktbredd 3.0 in [7.5 cm]



Produkthöjd 0.9 in [2.3 cm]

Produktvikt 8.9 oz [251 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 9.8 in [25 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 2.4 in [6 cm]

Fraktvikt (förpackning) 20.4 oz [578 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Komposit/S-Video till HDMI-konverterare

1 - Universell strömadapter

1 - snabbstartsguide

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


