Delock Στικ Λήψης Βίντεο HDMI USB Τύπου-A
Περιγραφή
Αυτό το στικ λήψης βίντεο HDMI της Delock μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για μεταφορά σημάτων βίντεο, για
παράδειγμα από μια ψηφιακή κάμερα σε έναν
υπολογιστή.
Πρότυπο Κλάσης Βίντεο (USB Video Class-UVC)
Ο συνδεδεμένος υπολογιστής ή το tablet / smartphone
χειρίζεται το εισερχόμενο σήμα κάμερας ως κάμερα
υπολογιστή, κάνοντας έτσι τη συσκευή άριστη για
συνεδρίες βίντεο ή ζωντανή μετάδοση όταν
χρησιμοποιείται μαζί με ένα βιντεοσκόπιο ή μια action
cam.
Λήψη βίντεο και ήχου HDMI
Το στικ λήψης επιτρέπει καταγραφή από πηγές HDMI με
μέγιστη ανάλυση τα 4K @ 30 Hz. Η καταγραφή
συμπιέζεται έως και τα 1080p στα 30 Hz.
Σημείωση
• Η έξοδος ενός στερεοφωνικού σήματος είναι μονοδιαζευκτική.
• Τα βίντεο με προστασία αντιγραφής HDCP δεν μπορούν να καταγραφούν.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x HDMI-A θηλυκό
1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
• Chipset: MS2109
• Μέγιστη ανάλυση (Είσοδος): 3840 x 2160 @ 30 Hz
• Μέγιστη ανάλυση (καταγραφή): 1920 x 1080 @ 30 Hz
• Υποστήριξη εξόδου για YUY2, MJPG
• Συχνότητα πλαισίου εικόνας:
1920 x 1080 MJPEG: 30 fps, YUY2: 5 fps
1360 x 768 MJPEG: 30 fps, YUY2: 8 fps
1280 x 720 MJPEG: 60 fps, YUY2: 10 fps
1600 x 1200 MJPEG: 30 fps, YUY2: 5 fps
1280 x 960 MJPEG: 50 fps, YUY2: 8 fps
800 x 600 MJPEG: 60 fps, YUY2: 20 fps
640 x 480 MJPEG: 60 fps, YUY2: 30 fps
• Τύπος καταγραφής ήχου:
16 bit στερεοφωνικό 48 kHz / 16 bit μονό 96 kHz
• UVC πρότυπο για USB Βίντεο
• UAC πρότυπο για USB Ήχου
• Plug & Play
• Τροφοδοσία μέσω διαύλου USB (δεν απαιτείται πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος)
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 66 x 24 x 10 mm

Αρ. προϊόντος 88307
EAN: 4043619883073
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• PC με υποστήριξη UVC
• Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Στικ λήψης βίντεο HDMI
• Εγχειρίδιο χρήστη
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Εικόνες
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Interface
Έξοδος:

1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό

Είσοδος :

1 x HDMI-Α 19 ακίδων, θηλυκό

Physical characteristics
Περίβλημα Χρώμα:

μαύρο

Υλικό περιβλήματος:

πλαστική

Μήκος:

66.0 mm

Width:

24 mm

Height:

10 mm
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