Delock Adapter HDMI-VGA ze złączem audio
Opis
Adapter HDMI-VGA firmy Delock może być używany do
podłączania urządzeń VGA do komputera stacjonarnego
lub przenośnego. Po podłączeniu kabla jack stereo do
komputera stacjonarnego lub przenośnego można za
pomocą tego adaptera przesyłać także sygnał dźwiękowy.
Ponadto adapter ten jest zasilany z magistrali USB i nie
wymaga żadnego innego źródła zasilania.

Specyfikacja
• Złącze:
Wejście:
1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
Wyjście:
1 x 15-pinowe VGA męski
1 x męskie złącze jack stereo 3-pinowe (audio)
1 x męskie złącze USB Typ-A (zasilanie)
• Rozdzielczość do 1920 x 1080 (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
• Długość kabla:
VGA do HDMI: ok. 23 cm
USB: ok. 23 cm
Jack stereo: ok. 23 cm
• Wskaźnik LED zasilania i aktywności
• Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych
sterowników
• Rozdzielczość (w zależności od systemu komputera PC lub notebook) np.:
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

Numer artykułu 62407
EAN: 4043619624072
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Retail Box

Wymagania systemowe
• Komputer z jednym wolnym gniazdem HDMI
• Urządzenie wyjściowe z żeńskim gniazdem VGA
• Jeden wolny port USB Typ-A
• Opcjonalnie: żeńskie gniazdo jack stereo do odbioru sygnału dźwiękowego
Zawartość opakowania
• Adapter HDMI-VGA
• Instrukcja obsługi
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