Composiet en S-Video naar VGA Video Converter
Productcode: VID2VGATV2

De VID2VGATV2 Composiet en S-Video naar VGA Video Converter (met schaalaanpassing) biedt een
eenvoudige manier om Composiet of S-Video-signalen om te zetten naar VGA (of Component RCA)
voor gebruik met computermonitoren, projectoren of HDTV’s. Deze compacte videoconverter biedt een
schermmenu, of On-Screen Display (OSD), en dipswitches voor de eenvoudige configuratie en selectie
van uw video-uitgang en is snel en eenvoudig te installeren via plug-and-play. De geïntegreerde
schaalaanpassing past het S-Video of composiet-video-ingangssignaal dynamisch aan, waardoor u uit
meerdere uitgangsresoluties kunt kiezen voor compatibiliteit met uw beeldscherm of projector. De
converter wordt bovendien geleverd met een VGA-naar-Component (RCA) breakout-kabel voor
aansluiting op tv-toestellen die niet zijn uitgerust met een VGA-poort. Met 2 jaar garantie en gratis
levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Perfect voor het weergeven van video via dvd-spelers, videorecorders of oudere spelcomputers op
VGA-projectoren en HDTV’s
• Bewaak beveiligingscamera's met s-video of composiet signaal op VGA-monitoren of
televisietoestellen
• Pas VHS-video aan voor weergave op moderne televisies in een klaslokaal
• Pas oudere medische beeldapparatuur aan voor weergave op computermonitoren
• Gebruik in vergaderingen voor het aanpassen van oudere video-apparatuur om te kunnen werken

met nieuwe projectoren
• Geef een camcorder-uitgang weer op televisies of monitoren uitgerust met een VGA-ingang

Eigenschappen
• Converteer en pas de schaal aan van een composiet/S-Video-ingang naar VGA/component-uitgang
• Ondersteunt NTSC en PAL
• On-Screen Display voor het eenvoudig selecteren en instellen van de het uitgangssignaal
• Omzetting van refresh rate van 50 Hz naar 60 Hz
• Plug-and-play-installatie – geen software of drivers nodig
• VGA naar Component (YPbPr) RCA-adapter meegeleverd

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Active or Passive
Adapter

Actief

AV-ingang

S-Video
Composite

AV-uitgang

VGA
Component

Audio

Nee

Ondersteunde
resoluties

PC: 1600x1200, 1280x1024, 1024x768

Signaalniveau's

Ingang<br/> Video bij 1 V p-p, 75 ohm<br/> Y bij 1 V p-p,
75 ohm<br/> Kleur bij 0,7 V p-p, 75 ohm

Connector A

Composiet video (1 x RCA)

Prestaties

HDTV: 480p (50/60Hz), 576p (50Hz), 720p (50/60Hz), 1080p
(50/60Hz)

Connector(en)

S-Video (4-polig, Mini-DIN)
Connector B

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

LED-indicatoren

Composiet (geel) / S-Video (rood) ingangsindicator

Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Uitgangsspanning

5 DC

Uitgangsstroom

1A

Vermogensopname

2.5

Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Vochtigheid

0% - 60% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Lengte product

4.4 in [11.2 cm]

Breedte product

2.5 in [64 mm]

Hoogte product

1.0 in [26 mm]

Gewicht product

3.0 oz [86 g]

Package Length

4.6 in [11.8 cm]

Package Width

8.2 in [20.9 cm]

Package Height

2.4 in [61 mm]

Indicatoren

Voeding

Gebruiksomge
ving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie

Verzendgewicht
(verpakt)

16.2 oz [459 g]

Meegeleverd

Videoconverter met schaalaanpassing

Wat wordt er
meegeleverd

Universele voedingsadapter
Handleiding
VGA-naar-component (RCA) breakout-kabel

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

