Delock Adaptor HDMI-A tată > VGA mamă cu Audio
Descriere scurta
Acest adaptor de la Delock poate fi folosit pentru a conecta
de ex. un monitor VGA la o interfață HDMI liberă a
sistemului. În plus, este posibil să transferați semnalul
audio prin portul mamă al mufelor stereo.

Specification
• Conectori:
1 x High Speed HDMI-A cu 19 de pini tată >
1 x VGA cu 15 pini mamă
1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini
1 x USB 2.0 Tip Micro-B mamă (opțional pentru sursă de alimentare)
• Chipset: CH7101
• High Speed HDMI specificație
• Conector VGA fără piulițe
• Direcție semnal: intrare HDMI > ieșire VGA
• Rezoluție de până la 1920 x 1080 @ 60 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
• Acceptă doar o conexiune la un monitor VGA
• Culoare: negru
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 47 x 23 x 23 mm
• Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

Nr. 65895
EAN: 4043619658954
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Un port HDMI-A mamă disponibil
• Monitor cu interfaţă VGA liberă
Pachetul contine
• Adaptor HDMI la VGA
Imagini
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General
Supported operating system:

Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

Interface
Output:

1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female
1 x VGA 15 pin female

Input:

1 x HDMI-A cu 19 pini tată

Technical characteristics
Chipset:

CH7101

Maximum screen resolution:

1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics
Material carcasă:

Plastic

Lungime:

47 mm

Width:

23 mm

Height:

23 mm

Colour:

negru
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