
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter met
audio - 1920x1080
Product ID: HD2VGAMICRA

Met deze HDMI® naar VGA adapter kunt uw HDMI-computer op een VGA-scherm of -projector aansluiten.
De veelzijdige adapter heeft een onopvallende 3,5 mm audio-uitgang om stereo-audio uit uw HDMI-
signaal te filteren, en ondersteunt pc-resoluties tot 1920x1200.

Veelzijdige VGA-compatibiliteit

De adapter is geschikt voor elke HDMI-computer voor extra compatibiliteit met VGA-schermen. VGA-
ondersteuning van uw Ultrabook™ of Chromebook™ betekent dat u de aansluitopties hebt die nodig zijn
om bijna elke projector of scherm in een vergaderruimte te gebruiken.

Moeiteloze installatie en bediening

De HDMI naar VGA adapter heeft geen software of stuurprogramma's nodig, waardoor u tijd bespaart en
problemen voorkomt als u snel verbinding wilt maken. Bovendien heeft de adapter een 3,5 mm uitgang,
waardoor u audio direct kunt delen vanaf uw HDMI-poort.
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Compact voor maximale mobiliteit

Deze compacte HDMI naar VGA adapter is lichtgewicht en draagbaar, en past gemakkelijk in
elke laptopdraagtas. De adapter is ook ontwikkeld voor laag vermogen, zodat u onderweg geen grote
externe voedingsadapter nodig hebt of een stopcontact hoeft te zoeken.

Deze adapter kan geen digitaal gecodeerde content weergeven.

De HD2VGAMICRA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Sluit uw Ultrabook of Chromebook aan op een scherm in een
vergaderruimte

• Gebruik uw VGA-scherm als tweede scherm
• Neem de adapter mee op reis om te garanderen dat uw laptop altijd

compatibel is met VGA-schermen in BYOD situaties

Features

• Vergroot de compatibiliteit van uw HDMI geschikte Ultrabook of
Chromebook door VGA-ondersteuning toe te voegen

• Probleemloze configuratie met plug & play installatie
• Maximale mobiliteit dankzij compact en lichtgewicht design
• Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200 (1080p)
• Onopvallende 3,5 mm audio-uitgang
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Warranty 2 Years

Hardware Active or Passive Adapter Actief

Adapterstijl Adapters

Audio Ja

AV-ingang HDMI

AV-uitgang VGA

Chipsetcode Chrontel - CH7101A-BF

Poorten 1

Prestaties Audiospecificaties 2-kanaals stereo (3,5 mm)

Maximale digitale resoluties 1900x1200 @ 60Hz

Ondersteunde resoluties Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900,
1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960,
1152x864, 1024x768, 800x600

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Connector(en) Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Input

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

1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Deze converter is niet compatibel met Mac computers met
Intel HD 4000 kaarten (Mac Mini). Als specifieke
ondersteuning voor deze apparaten biedt StarTech.com de
Mac Mini-naar-VGA-adapter - MCHD2VGA.

Deze adapter kan geen digitaal gecodeerde content
weergeven.

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 10°C to 40°C (50°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Vochtigheid 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 0.8 in [21 mm]

Gewicht product 0.3 oz [8 g]

Hoogte product 0.5 in [12.5 mm]

Kleur Zwart
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Lengte product 2.5 in [62.3 mm]

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 1.3 oz [38 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Compacte HDMI-naar-VGA-adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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