Delock Adaptér HDMI na VGA s audio
Popis
Tento adaptér HDMI na VGA od Delocku může být použit
pro připojení VGA displeje k vašemu PC nebo notebooku.
Prostřednictvím tohoto adaptéru můžete přenášet i audio
signal z PC nebo notebooku, za pomoci stereo kabelu s
jackem. Navíc je tento adaptér napájen přes USB a proto
není potřeba další dodatečný zdroj napájení.

Specifikace
• Konektor:
Vstup:
1 x HDMI-A 19 pin samice
Výstup:
1 x VGA 15 pin samec
1 x Stereo jack 3 pin samec (audio)
1 x USB Typ-A samec (napájení)
• Rozlišení až 1920 x 1080 (v závislosti an systému a připojeném hardware)
• Délka kabelu:
VGA na HDMI: ca. 23 cm
USB: ca. 23 cm
Stereo jack: ca. 23 cm
• LED indikátor pro napájení a činnost
• Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů
• Rezlišení (v závislosti na operačním systému PC nebo notebooku) např.:
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1360 x 768
1400 x 900
1400 x 1050
1440 x 900
1600 x 900
1680 x 1050
1776 x 1000
1920 x 1080

Číslo produktu 62407
EAN: 4043619624072
Země původu: China
Balení: Kartonová krabice

Systémové požadavky
• PC s jedním volným HDMI portem
• Výstupní zařízení s VGA portem samicí
• Jeden volny USB Typ-A port
• Volitelně: stereo jack port samice pro audio signál
Obsah balení
• Adaptér HDMI na VGA
• Uživatelská příručka
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Příslušenství
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