
Draadloos presentatiesysteem - 1080p

Productcode: WIFI2HDVGAGE

Dit draadloze presentatiesysteem is een videohub waarmee u het scherm vanaf uw voor Wi-Fi® 
geschikte laptop, MacBook of Ultrabook™ met een HDMI®- of VGA- scherm kunt delen. Nog nooit 
eerder konden gebruikers gemakkelijker samenwerken en presentaties geven in vergaderruimtes en 
tijdens kantoorvergaderingen, met intuïtieve bedieningselementen en moeiteloos delen van schermen.

Het presentatiesysteem heeft zowel HDMI- als VGA-uitgangen en ondersteunt resoluties tot 
1920x1200 of 1080p. Als u de audio van uw HDMI-videobron wilt scheiden, is het draadloze 
presentatiesysteem de perfecte oplossing omdat het aparte RCA en TOSLINK audio-uitgangen heeft. 
Als extra voordeel heeft de draadloze videohub een vaste LAN-verbinding, waardoor u computers in 
uw netwerk die geen wifi ondersteunen, zoals uw mediacenter of desktop in uw vergaderruimte, kunt 
laten samenwerken.

De presentatiehub kan uw kantoorproductiviteit aanzienlijk helpen verbeteren, omdat u gemakkelijker 
kunt samenwerken en communiceren. U kunt schakelen tussen acht verschillende computers en deze 
met elkaar delen om documenten en multimedia content te bekijken, waardoor gebruikers niet meer 
verbinding hoeven te maken of te verbreken telkens wanneer zij informatie vanaf hun eigen laptop 
willen presenteren.

Het systeem neemt samenwerking een stap verder, met innovatieve functies waarmee u discussies en 
ideeën tijdens de vergadering kunt opnemen. U kunt direct op de presentatie content schrijven en 
tekenen of op belangrijke aandachtsgebieden wijzen met documentmarkeringsfuncties.

Met het presentatiesysteem kunt u ook documenten overdragen naar andere vergaderdeelnemers of 
documenten downloaden van cloudapplicaties zoals Dropbox, zodat u uw presentatiemateriaal kunt 
annoteren en de resultaten van de bespreking eenvoudig kunt verspreiden onder uw collega's.

Met de videohub kunt u uw VGA- of HDMI-tv, -scherm of -projector veranderen in een draadloos 
scherm.

In de Collaboration -modus kunt u de meegeleverde nScreenShare-software gebruiken om snel en 



intuïtief uw scherm met verschillende computers te delen. De software werkt met zowel Windows® als 
Mac computers, en is dus bij uitstek geschikt voor vergaderruimtes en klaslokalen waar computers 
met verschillende besturingsprogramma's worden gebruikt.

In de Wireless Display -modus kunt u elk apparaat met native ondersteuning van draadloze weergave 
spiegelen, zoals uw Android™ smartphone of tablet met AllShare Cast of Cast Screen applicaties, of 
uw Windows 8.1 laptop, Ultrabook of Surface tablet. In de Wireless Display-modus hoeft u geen 
aanvullende software te installeren, zodat het gegarandeerd werkt met Bring Your Own Device (BYOD) 
applicaties in uw kantoor.

In tegenstelling tot sommige draadloze videosystemen die moeilijk te configureren zijn, helpt de 
draadloze presentatiehub uw vergaderingen soepel te laten verlopen met een eenvoudige en intuïtieve 
gebruikersinterface. De software heeft een Moderator-modus, waarmee u een leider kunt aanwijzen -- 
zoals een docent, instructeur of voorzitter -- om de sessie beter te organiseren en die bepaalt wie zijn 
of haar scherm mag presenteren en delen.

De WIFI2HDVGAGE wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

         

   

Toepassingen

• Stel uw HDMI- of VGA-scherm in staat om draadloze video te ondersteunen

• Installeer het in uw vergaderruimte op kantoor, zodat uw medewerkers en collega's elkaars 
schermen op een groter scherm kunnen delen

• Gebruik de Annotator-functie om opmerkingen over de weergegeven inhoud te schrijven of te 
tekenen, zoals bij een digitaal schrijfbord

• Deel en toon documenten met andere vergaderdeelnemers of download documenten van de pc of 
cloudapplicaties zoals Dropbox



Eigenschappen

• Deel video draadloos zonder kabelwarboel

• Samenwerken met uw collega's door gemakkelijk tussen apparaten te schakelen

• Intuïtieve bediening met Windows- en Mac-computers

• Ondersteunt HDMI- of VGA-schermen, -tv's en -projectors

• Discrete RCA en TOSLINK audio-uitgangen

• Vaste LAN-verbinding ter ondersteuning van computers zonder wifi

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 2

AV-uitgang HDMI

VGA

Bekabeling Draadloos

Audio Ja

Industriestandaarden IEEE 802.11n concept 3.0, IEEE 802.11g

Op elkaar aansluitbaar Nee

Prestaties

Ondersteunde 
resoluties

Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 
1024x768, 800x600

Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 
1366x768, 1280x800, 1280x720

Frequentiebereik 5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz)

2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)

Algemene specificaties NB: 1080p videoresolutie wordt alleen ondersteund op 
Intel® Family Graphics Adapters (HD 2000 of hoger).  
Alle andere grafische adapters zijn beperkt tot 720p.



Connector(en)

Type connector(en) 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Connector A 1 - Draadloos N (IEEE 802.11n)

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

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

Software

Besturingssystemen Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Android® (v.4.3 en hoger)

macOS 10.6 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.3 A

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 1 A

Vermogensopname 5

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 131°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid 20%~60%

Fysieke 
eigenschappen

Lengte product 5.8 in [14.8 cm]

Breedte product 3.4 in [87 mm]

Hoogte product 1.3 in [3.3 cm]

Gewicht product 6.3 oz [178 g]



Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 11.6 in [29.5 cm]

Package Width 7.6 in [19.3 cm]

Package Height 2.8 in [70 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.1 lb [0.5 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Presentatie hub

1 - universele voedingsadapter (EU, GB)

1 - Verkorte handleiding

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


