Wi-Fi naar VGA Draadloze Video Verlenger met Audio – 1280x1024 / 720p
Productcode: WIFI2VGA

Met de WIFI2VGA VGA over Wi-Fi adapter kunt u een VGA-signaal (met een resolutie van max.
1280x1024/720p), en de ondersteunende audio, van een laptop- of desktopcomputer naar een
externe projector of extern scherm zenden via een draadloos IP-netwerk.
In tegenstelling tot andere draadloze VGA-oplossingen waarvoor apparaten aan beide uiteinden van de
verbinding nodig zijn, is de WIFI2VGA één compact apparaat dat bij uw externe scherm kan worden
geplaatst, waardoor u geen tweede apparaat meer nodig hebt. Daardoor is het bij uitstek geschikt is
voor zakelijke toepassingen zoals presentaties in vergaderruimtes en data sharing. U hoeft alleen de
meegeleverde software te installeren op elke computer die u wilt aansluiten op de WIFI2VGA.
Deze draadloze VGA-extender, die compatibel is met Wireless N (IEEE 802.11n)- en neerwaarts
compatibel met Wireless-G (802.11 g)-netwerken, ondersteunt datasnelheden tot 150 Mbps, voor
optimale video- en audiokwaliteit. De extender heeft ook een geïntegreerde USB-poort voor de
aansluiting van een toetsenbord/muis.
De WIFI2VGA VGA Wi-Fi Adapter wordt gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis
levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Stuur een VGA-signaal vanaf uw laptop naar een aan het plafond gemonteerd projector in
vergaderruimtes en kantoorgebouwen
• Toon multimediapresentaties op VGA-beeldschermen tijdens beurzen en handelexposities zonder

kabels te hoeven leggen
• Spreadsheets, grafieken en zakelijke voorstellen draadloos weergeven op een scherm of projector

Eigenschappen
• Draadloze VGA-verbinding van een computer naar een projector of beeldscherm
• Draadloze overdracht tot op 55m afstand op open locaties
• Ondersteuning van resoluties tot 1280x1024 / 720p
• Ondersteuning voor 192 kHz, 24-bit stereo-audio
• Voldoet aan de IEEE 802.11n/g-standaard voor draadloze adapters
• Ingebouwde USB-poort voor het aansluiten van een muis / toetsenbord
• Tevens voorzien van RJ-45 Ethernet-poort voor LAN-connectiviteit

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Poorten

1

Bekabeling

Draadloos

Audio

Ja

Industriestandaarden

IEEE 802.11n veersie 3.0
64/128-bits WEP, WPA en WPA2

Op elkaar aansluitbaar

Nee

Maximale
overdrachtsnelheid

150 Mbit/s

Maximale analoge
resoluties

Wide Screen: 720p

Prestaties

Standard: 1280x1024
Ondersteunde
resoluties

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

Widescreen:
1280x720
Audiospecificaties

Ondersteuning voor 192 kHz, 24-bit stereo-audio

Frequentiebereik

2.4 GHz ISM Bands (2.412-2.484 GHz)

Algemene specificaties

DDC-doorvoer wordt niet ondersteund

Aansluitingen externe
eenheid

3,5 mm mini-jack (3 standen)

Connector(en)

RJ-45
USB Type-A (4-polig) USB 2.0
VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Software
Besturingssystemen

Windows® 8(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Vista(32/64)/
XP(32/64)NOTE: The PC2TV software is not compatible
with Windows® 8.1

Systeem- en
kabelvereisten

Intel P4 3 GHz of beter

Speciale
opmerkingen /
vereisten

1 GB RAM
802.11 b/g/n WiFi of 10/100 Mbit/s Ethernet-poort
Notitie

De PC2TV-software is niet compatibel met Windows®
8.1

Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

110V-240V AC

Ingangsstroom

0.2A

Uitgangsspanning

5 DC

Uitgangsstroom

1A

Voeding

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

M

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Lengte product

5.2 in [13.3 cm]

Breedte product

2.8 in [71 mm]

Hoogte product

1.1 in [27 mm]

Gewicht product

4.9 oz [140 g]

Package Length

9.0 in [22.9 cm]

Package Width

9.0 in [22.9 cm]

Package Height

2.5 in [63 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

14.1 oz [400 g]

Meegeleverd

WiFi-naar-VGA-adapter

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS/JP)
CD met drivers en software
Handleiding

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

