Delock HDMI video felvevő stick A-típusú USB
Leírás
Ez a Delock HDMI felvevő stick használható videójelek
átadására például egy digitális kameráról egy személyi
számítógépre.
USB Video Class (UVC) standard
A csatlakoztatott számítógép vagy tablet / okostelefon a
bejövő kamera jelet úgy kezeli, mint egy webkamera,
tökéletessé téve az eszközt videokonferenciák vagy élő
stream-ek megvalósítására amikor egy camcorder vagy
mozgó kamerával együtt használják.
HDMI video és audio felvevő
A felvevő stick lehetővé teszi a HDMI forrásból egy max.
4K @ 30 Hz felbontással a rögzítést, a felvétel
lekicsinyíthető akár 1080p 30 Hz-en.
Megjegyzés
• A sztereo jel kimenetele mono összegzésű.
• HDCP másolás védelemmel ellátott videók nem rögzíthetők.
Műszaki adatok
• Csatlakozó:
1 x HDMI-A hüvely
1 x USB 2.0 A-típusú dugó
• Lapkakészlet: MS2109
• Maximális felbontás (Bemenet): 3840 x 2160 @ 30 Hz
• Maximális felbontás (a felvételnek): 1920 x 1080 @ 30 Hz
• Kimeneti támogatás a YUY2, MJPG formátumok számára
• Képtovábbítási frekvenciák:
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
• Audio rögzítő formátum:
16 bit stereo 48 kHz / 16 bit mono 96 kHz
• UVC standard USB Videohoz
• UAC standard USB Audiohoz
• Plug & Play
• Táplálás USB buszon keresztül (nincs szükség kiegészítő tápegységre)
• Méretek (HxSzxM): kb. 66 x 24 x 10 mm

Tételszám 88307
EAN: 4043619883073
Származási hely: China
Csomag: Retail Box

Rendszerkövetelmények
• PC, UVC támogatással
• PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval
A csomag tartalma
• HDMI video felvevő stick
• Használati utasítás
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Képek

© 2022 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a
változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

www.delock.com
88307

2/3
30.06.2022

Interface
Kimenet:

1 x USB 2.0 A-típusú dugó

Bemenet:

1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely

Physical characteristics
Borítás szín:

fekete

Burkolat anyaga:

Műanyag

Hosszúság:

66.0 mm

Width:

24 mm

Height:

10 mm
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