Προσαρμογέας VGA σε HDMI με λειτουργία ήχου
Περιγραφή
Αυτός ο προσαρμογέας VGA σε HDMI της Delock μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μιας οθόνης HDMI με
τον επιτραπέζιο ή το φορητό υπολογιστή σας. Με τη
χρήση του καλωδίου στερεοφωνικού βύσματος στον
επιτραπέζιο ή το φορητό υπολογιστή σας μπορείτε να
μεταδώσετε το ηχητικό σήμα μέσω αυτού του
προσαρμογέα. Επιπλέον, αυτός ο προσαρμογέας
τροφοδοτείται μέσω USB, οπότε δεν χρειάζεστε
πρόσθετη παροχή ρεύματος.

Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x VGA 15 ακίδων, αρσενικό
1 x στερεοφωνικό βύσμα 3 ακίδων, αρσενικό (για ήχο)
1 x USB 2.0 τύπου-A, αρσενικό (παροχή ρεύματος)
Έξοδος:
1 x HDMI-Α 19 ακίδων, θηλυκό
• Ανάλυση έως και 1920 x 1080 (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Συμβατή μεHDCP
• Μήκος καλωδίου:
VGA σε HDMI: περ. 23 cm
USB: περ. 23 cm
Στερεοφωνικό βύσμα: περ. 23 cm
• Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την ενεργοποίηση
• Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
• Ανάλυση (εξαρτάται από το σύστημα του επιτραπέζιου ή του φορητού υπολογιστή
σας)
π.χ.:
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1360 x 768
1600 x 900
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x 1080

Αρ. προϊόντος 62408
EAN: 4043619624089
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Η/Υ με μια ελεύθερη θύρα VGA
• Συσκευή εξόδου με θηλυκή θύρα HDMI
• Μια ελεύθερη θύρα USB τύπου-A
• Προαιρετικά: θύρα θηλυκού στερεοφωνικού βύσματος για ηχητικό σήμα
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Προσαρμογέας VGA σε HDMI
• Εγχειρίδιο χρήστη
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