Προσαρμογέας HDMI-A αρσενικό > VGA θηλυκό με ήχο
Περιγραφή
Αυτός ο αντάπτορας της Delock μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση π.χ. μιας οθόνης VGA σε
μια ελεύθερη διεπαφή HDMI του συστήματος. Επιπλέον,
είναι δυνατό να μεταφέρει ηχητικά σήματα μέσω της
θύρας Στερεοφωνικής υποδοχής.

Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x High Speed HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή >
1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
1 x USB 2.0 τύπου Micro-B, θηλυκό (προαιρετικό για τροφοδοσία)
• Chipset: Algotek AG6200A
• Προδιαγραφές High Speed HDMI
• Σύνδεσμος VGA χωρίς παξιμάδια
• Κατεύθυνση σήματος: εισόδου HDMI > έξοδος VGA
• Ανάλυση έως και 1920 x 1200 @ 60 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Υποστηρίζει μόνο μία σύνδεση με οθόνη VGA
• Χρώμα: μαύρο
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 47 x 23 x 14 mm
• Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Αρ. προϊόντος 65901
EAN: 4043619659012
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Απαιτήσεις συστήματος
• Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα HDMI-A
• Οθόνη με ελεύθερη διεπαφή VGA
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Προσαρμογέας HDMI σε VGA
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General
Supported operating system:

Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Interface
Έξοδος:

1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
1 x θηλυκό VGA 15 ακίδων

Είσοδος :

1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκή

Technical characteristics
Chipset:

Algotek AG6200A

Maximum screen resolution:

1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics
Υλικό περιβλήματος:

πλαστική

Μήκος:

47 mm

Width:

23 mm

Height:

14 mm

Χρώμα:

μαύρο
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