
VGA naar RCA en S-video converter - USB-voeding

Productcode: VGA2VID2

Deze VGA naar RCA/S-video converter box is een eenvoudige manier om een 1080p VGA 
video-ingangssignaal om te zetten en converteren naar een 480i Composite (CVBS) of S-video 
uitgangssignaal. Perfect voor gebruik met oudere projectors of tv's.

Dit product is uitgerust met een NTSC/PAL wisselschakelaar en een scanknop voor eenvoudige 
configuratie en keuze van uw video-outputinstellingen. Deze compacte VGA naar Composite en 
S-video adapter kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd, voor een echte plug & play ervaring.

Met deze VGA naar AV adapter kunt de VGA connector van een pc aangesloten worden op oudere tv's 
en projectors, waardoor u de kosten van de upgrade van uw apparatuur bespaart. Dit product is ideaal 
voor vergaderruimtes, medische beeldvorming en het bekijken van video-opnames op uw S-video of 
Composite scherm.

De pc naar televisie converter heeft een geïntegreerde video scaler circuit dat VGA 
video-ingangssignalen met resoluties tot 1920x1200 bij 60Hz dynamisch omzet. Om de compatibiliteit 
met uw scherm of projector te garanderen, geeft de computer naar tv converter hoogwaardige 640 x 
480 video's weer, de hoogste waarde die door S-video of Composite wordt ondersteund.

De VGA2VID2 heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Uitermate geschikt voor vergaderingen, beurzen, lezingen en narrowcasting



• Een voordelige manier om een computerscherm te vergroten

• Toon computerbeelden op uw tv of projector

Eigenschappen

• Uitgangen in zowel composiet als S-video formaat

• Ondersteunt pc-input resoluties tot 1920 x 1080

• Kies tussen NTSC en PAL outputs

• Dynamische aanpassing van underscan en overscan beelden

• Gevoed door de USB-poort

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Actief

AV-ingang VGA

AV-uitgang Composite

S-Video

Audio Nee

Prestaties

Ondersteunde 
resoluties

Input - Up to 1920x1080 60Hz

Output - 640x480 60Hz

Connector(en)

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

Connector B S-Video (4-polig, Mini-DIN)

Composiet video (1 x RCA)

Voeding

Inclusief 
voedingsadapter

Gevoed via USB



Stekkertype USB Mini-B (5-polig)

Vermogensopname 2.5W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0 to 50 (32 - 122°F)

Opslagtemperatuur -10 to 80 (14 to 176°F)

Vochtigheid 5% tot 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Lengte product 2.4 in [60.5 mm]

Breedte product 2.1 in [54 mm]

Hoogte product 0.8 in [20 mm]

Gewicht product 1.6 oz [46 g]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 4.1 in [10.5 cm]

Package Width 5.2 in [13.3 cm]

Package Height 0.9 in [24 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.7 oz [162 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd VGA naar S-Video en composiet adapter

Mini USB voedingskabel

verkorte handleiding

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


