Komposit till VGA-videokonverterare - 1920 x 1200 - NTSC och PAL
Produkt ID: VID2VGATV3

Denna komposit till VGA-videokonverterare är utmärkt för att konvertera och skala komposit- och
S-Videosignaler till VGA-utdata. Passar datorskärmar, projektorer och HDTV-installationer.
Utrustad med skärmvisningsmeny (OSD) och vippströmbrytare så att konfigurering och val av
videoutdatainställning. Denna kompakta S-Video- till VGA-videokonverterare går snabbt och enkelt att
installera för en äkta plug-and-play-upplevelse.
Genom att använda denna AV till VGA-adapter kan du fortsätta använda din äldre utrustning (VCR,
DVD-spelare, o.s.v.) med din VGA-skärm eller bildskärm, vilket begränsar kostnaderna för att
uppgradera din utrustning. Den är idealisk för styrelserum, medicinsk bildbehandling och för att se på
gamla hemvideor på din VGA-skärm eller nya HDTV.
AV-till-VGA-omvandlaren har en integrerad videoskalarkrets som effektivt konverterar S-Video- eller
kompositvideoinsignalen vilket ger flera utdataupplösningar att välja mellan för att säkerställa
kompatibilitet med olika skärmar och projektorer. Den stöder upplösningar upp till 1920 x 1200 vid 60
Hz, så du får högupplöst video utan att behöva offra bildkvalitet.
VID2VGATV3 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
</div> </div>

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Visa video från din äldre spelkonsol, DVD-spelare eller VCR på en VGA-skärm eller HDTV

• Anpassa VHS-video till nyare TV-apparater i klassrum
• Konvertera äldre medicinsk bildhanteringsutrustning för visning på datorskärmar
• Visa inspelningar från videokameror på TV-apparater eller skärmar med VGA-uttag
• Övervaka säkerhetskameror med S-video eller kompositsignaler med hjälp av VGA-skärmar eller
TV-apparater
• Använd i styrelserum för att koppla äldre videoutrustning med nya projektorer

Funktioner
• Konvertera och skala S-Video- och -kompositinsignaler till VGA-utsignaler
• Med skärmvisning som gör det lätt att välja utdatasignaler
• Stöder HD-upplösningar på upp till 1920x1200 vid 60 Hz
• En lättanvänd och tidsbesparande hårdvarudesign eftersom inga program behöver installeras
• Videoskalaren fungerar med NTSC- och PAL-insignaler

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Active or Passive
Adapter

Aktiv

AV-ingång

S-Video
Composite

AV-utgång

VGA

Audio

Nej

Stödda upplösningar

1920x1200 (60Hz)

Prestanda

1920x1080
1680x1050
1600x1200
1600x900

1280x1024
1024x768
800x600
Signalnivåer

Indata<br/> Video vid 1V p-p, 75 ohm<br/> Y vid 1 V p-p,
75 ohm<br/> Färg vid 0,7 V p-p, 75 ohm

Connector A

Kompositvideo (1 x RCA)

Kontakt(er)

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

VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Power Source

Strömförsörjd via USB

Drifttemperatur

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Förvaringstemperatur

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Luftfuktighet

5~90 % RH

Färg

Svart

Kabinettyp

Av plast

Produktlängd

2.6 in [66.0 mm]

Produktbredd

2.3 in [58.0 mm]

Produkthöjd

0.8 in [20.0 mm]

Produktvikt

1.7 oz [48.0 g]

Package Length

5.9 in [15.0 cm]

Package Width

4.4 in [11.3 cm]

Package Height

1.1 in [28.0 mm]

Ström

Miljö

Utseende

Förpackning

Fraktvikt
(förpackning)

4.2 oz [120.0 g]

Ingår i paketet

Konverterare för videoskalning

Vad det är i
lådan

USB-A till USB-minikabel
snabbstartsguide

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

