
2x1 VGA + HDMI naar VGA converter switch met
prioriteitsomschakeling – 1080p
Product ID: VS221HD2VGA

Met de VS221HD2VGA VGA & HDMI Auto Switch kunt u twee aparte A/V-bronnen aansluiten -- één VGA
en één HDMI op hetzelfde VGA-scherm of -projector, en automatisch of handmatig overschakelen naar de
weer te geven videobron.  Deze multi-input switch ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200
(1080p) en wordt geleverd met montagemiddelen voor een nette, professionele installatie.

Eén switch voor HDMI en VGA

De A/V switch heeft geïntegreerde HDMI-conversie, waardoor u een HDMI- en een VGA-bron kunt
aansluiten op hetzelfde VGA-scherm, zonder extra adapters of scalers te moeten gebruiken. De switch
ondersteunt ook EDID pass-through, EDID kopiëren en EDID-emulatie waardoor uw native HDMI- en
VGA-resoluties op beide bronaansluitingen behouden blijven.
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Moeiteloze bediening

De VS221HD2VGA garandeert probleemloze bediening met ondersteuning van prioriteitspoortkeuze,
waardoor u kunt kiezen welke poort als eerste moet worden gekozen. Als het apparaat dat op uw
specifieke poort is aangesloten, wordt geactiveerd, zal de switch automatisch die poort kiezen.

Concentreer u op uw presentatie en niet op aansluitingen in vergaderruimtes

Deze A/V switch is ontworpen voor vergaderruimtes en klaslokalen. De VS221HD2VGA heeft VGA- en
HDMI-ingangen voor de ondersteuning van vele verschillende apparaten, en met de geïntegreerde
converter kunt u een scherm zonder extra adapters. Bovendien stimuleert prioriteitsomschakeling directe
samenwerking tussen studenten en collega's, zodat u uw projector eenvoudig voor meerdere
bronapparaten kunt gebruiken.

NB: Digitaal gecodeerde content van de HDMI-videobron wordt niet weergegeven op het VGA-scherm. Als
u zoekt naar een soortgelijk apparaat metHDMI-weergave, dan raden wij onzeVS221VGA2HD aan.

De VS221HD2VGA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Schakel automatisch tussen uw set-top box of computer in uw
thuisbioscoop

• Deel een projector in een klaslokaal of vergaderruimte met VGA- en
HDMI-videobronnen

• Sluit VGA- en HDMI-videobronnen aan en schakel tussen deze twee
op een testbank voor het opsporen van computerproblemen

• Schakel tussen VGA- en HDMI-videobronnen op uw digitale
reclameborden in ziekenhuizen, winkelcentra of scholen

Features

• Geschikt voor zowel VGA- als HDMI-invoerapparaten in één switch
met VGA-weergave, waardoor u problemen en kosten bespaart
doordat u minder adapters nodig hebt

• Moeiteloze bediening met prioriteitspoortkeuze
• Ideaal voor klaslokalen en vergaderruimtes, waardoor sprekers vele

verschillende apparaten kunnen aansluiten
• Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
• Ondersteunt EDID pass-through, EDID kopiëren en EDID-emulatie
• Inclusief montagematerialen
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Warranty 2 Years

Hardware Audio Ja

AV-ingang HDMI

VGA

AV-uitgang VGA

Poorten 2

Prestaties Audiospecificaties 2-kanaals 3,5 mm stereo audio

Maximale analoge resoluties 1920x1200

Maximale digitale resoluties 1920x1200

Ondersteunde resoluties Supports resolutions up to 1920x1200 / 1080p

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Connector(en) Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk

1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk

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

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Digitaal gecodeerde content van de HDMI-videobron wordt
niet weergegeven op het VGA-scherm

Indicatoren LED-indicatoren 1 - VGA-poort geselecteerd

1 - HDMI-poort geselecteerd

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 ~ 240 AC

Ingangsstroom 0.4 A

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 2 A

Vermogensopname 10

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

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

Vochtigheid 0%~80%

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 2.3 in [59 mm]

Gewicht product 6.1 oz [172 g]

Hoogte product 0.8 in [20 mm]

Lengte product 3.3 in [84 mm]
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Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 21.2 oz [600 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - VGA+HDMI naar VGA converter switch

1 - Montagesteunen

1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)

1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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