
Trådlöst presentationssystem - 1080p

Produkt ID: WIFI2HDVGAGE

Detta trådlösa presentationssystem är en videohub som låter dig dela skärmen från din WiFi®-kapabla 
bärbara dator, MacBook eller Ultrabook™ på en HDMI®- eller VGA-skärm. Det gör det enklare än 
någonsin för användare att samarbeta och ge presentationer i styrelserum och kontorsmöten, med 
intuitiva kontroller och enkel skärmdelning.

Presentationssystemet har både HDMI- och VGA-utgångar och stöder upplösningar på upp till 
1920x1200 eller 1080p. Om du vill separera audio från din HDMI-videokälla har det trådlösa 
presentationssystemet diskreta RCA- och TOSLINK-audioutgångar. Som en extra bonus har den 
trådlösa videohubben en trådad LAN-anslutning så att datorer på nätverket som inte stöder WiFi kan 
samarbeta, som till exempel ditt mediacenter eller din stationära dator i styrelserummet.

Presentations-hubben kan hjälpa dig boosta kontorets produktivitet genom att göra det enklare att 
samarbeta och kommunicera. Du kan dela och växla mellan upp till åtta olika datorer för att visa 
dokument och multimedia, vilket eliminerar störningar när varje användare måste ansluta och koppla 
ifrån när de vill visa information från sin bärbara dator.

Systemet tar samarbete ett steg längre med innovativa funktioner som hjälper till att spara 
mötesdiskussioner och idéer. Du kan skriva och rita direkt på presentationsinnehållet eller markera 
viktiga fokusområden med möjlighet till dokumentmarkering.

Presentationssystem låter dig dessutom föra över dokument till andra mötesdeltagare eller ladda ned 
dokument från molnprogram som till exempel Dropbox, så att du kan kommentera ditt 
presentationsmaterial och sedan enkelt distribuera resultatet av diskussionen till dina kollegor.

Med videohubben kan du göra om din VGA- eller HDMI-TV, -skärm eller -projektor till en trådlös 
skärm.

I samarbetsläget kan du använda det medföljande nScreenShare-programmet för att snabbt och 
intuitivt dela din skärm mellan olika datorer. Programmet fungerar både med Windows®- och 
Mac-datorer vilket är perfekt för konferensrum och klassrum där olika plattformar används.



I trådlös skärm-läget kan du spegla en enhet med inbyggt stöd för trådlös skärm, som till exempel din 
Android™-smarttelefon eller -surfplatta med hjälp av AllShare Cast- eller Cast Screen-program, eller 
din bärbara Windows 8.1-dator, Ultrabook eller Surface-surfplatta. I trådlös skärm-läget behöver du 
inte installera extra mjukvara för att det ska fungera för Bring Your Own Device-situationer (BYOD) på 
kontoret.

Till skillnad från vissa trådlösa videosystem som är svåra att konfigurera ser den trådlösa 
presentations-hubben till att dina möten är smidiga med ett enkelt och intuitivt användargränssnitt. 
Programmet har ett moderatorsläge som låter dig ange en ledare - som till exempel en lärare, 
instruktör eller mötesledare - för att bättre organisera mötet och kontrollera vem som tillåts 
presentera och dela sin skärm.

WIFI2HDVGAGE täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

         

   

Användning

• Ge din HDMI- eller VGA-skärm stöd för trådlös video

• Installera i styrelserummet på ditt kontor för att låta medarbetare dela varandras skärmar på en 
större skärm

• Använd kommenteringsfunktionen för att skriva eller rita kommentarer över skärminnehållet som en 
digital whiteboardtavla

• Dela och visa dokument med andra mötesdeltagare eller ladda ned dokument från datorn eller 
molnprogrammet som till exempel Dropbox

Funktioner

• Dela video trådlöst utan problem med kablar och trassel



• Samarbeta med medarbetare genom att enkelt växla mellan enheter

• Intuitiv användning med Windows- och Mac-datorer

• Stöder HDMI- eller VGA-skärmar, -TV-apparater och -projektorer

• Diskreta RCA- och TOSLINK-audioutgångar

• Trådad LAN-anslutning för stöd med datorer som inte har WiFi

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 2

AV-utgång HDMI

VGA

Kablage Trådlöst Ethernet

Audio Ja

Industristandarder IEEE 802.11n Draft 3.0, IEEE 802.11g

Kedjekoppling Nej

Prestanda

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

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

Frekvensområde 5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz)

2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)

Allmänna 
specifikationer

Obs.: 1080p-videoupplösning stöds endast på Intel® 
HD-grafikadaptrar (HD 2000 eller högre). Alla andra 
grafikadaptrar begränsas till 720p.

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Connector A 1 - Trådlös N (IEEE 802.11n)



Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

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

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Android® (v.4.3 and above)

macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.3 A

Utspänning 5 DC

Utström 1 A

Strömförbrukning 5

Miljö

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

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

Luftfuktighet 20%~60%

Utseende

Produktlängd 5.8 in [14.8 cm]

Produktbredd 3.4 in [87 mm]

Produkthöjd 1.3 in [3.3 cm]

Produktvikt 6.3 oz [178 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 11.6 in [29.5 cm]



Package Width 7.6 in [19.3 cm]

Package Height 2.8 in [70 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.1 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Presentations-hubb

1 - universell strömadapter (EU/UK)

1 - Snabbinstallationsguide

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


