Delock Mâner de captură video HDMI USB Tip-A
Descriere scurta
Acest mâner de captură HDMI de la Delock poate fi utilizat
pentru a transfera semnale video, de exemplu, de la o
cameră digitală la un computer.
Clasa video USB (UVC) standard
Computerul sau tableta / smartphone-ul conectat tratează
semnalul camerei de intrare ca o cameră web, făcând
dispozitivul excelent pentru conferințe video sau redarea
live, atunci, când este utilizat împreună cu o cameră video
sau o cameră de acțiune.
Captură video și audio HDMI
Mânerul de captură permite înregistrarea din surse HDMI
cu o rezoluție maximă de 4K @ 30 Hz; înregistrarea este
comprimată până la 1080p la 30 Hz.
Notă
• Ieșirea unui semnal stereo este sumată mono.
• Videoclipurile cu protecție la copiere HDCP nu pot fi înregistrate.
Specification
• Conectori:
1 x HDMI-A mamă
1 x USB 2.0 Tip-A tată
• Chipset: MS2109
• Rezoluţie maximă (Intrare): 3840 x 2160 @ 30 Hz
• Rezoluția maximă (înregistrare): 1920 x 1080 @ 30 Hz
• Suport pentru ieșire pentru YUY2, MJPG
• Ratele cadrelor:
POS21: | POS22: 0 | 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
• Format de înregistrare audio:
16 biți stereo 48 kHz / 16 biți mono 96 kHz
• Standard UVC pentru video USB
• Standard UAC pentru audio USB
• Plug & Play
• Alimentat USB Bus (nu necesită alimentare suplimentară)
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 66 x 24 x 10 mm

Nr. 88307
EAN: 4043619883073
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• PC cu suport UVC
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
Pachetul contine
• Mâner de captură video HDMI
• Manual de utilizare
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Imagini
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Interface
Output:

1 x USB 2.0 Tip-A tată

Input:

1 x HDMI-A cu 19 pini mamă

Physical characteristics
Carcasa uloare:

negru

Material carcasă:

Plastic

Lungime:

66.0 mm

Width:

24 mm

Height:

10 mm
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