
USB 3.0 opname apparaat voor High-Performance
VGA Video - 1080p 60fps - Aluminium
Product ID: USB32VGCAPRO

Dit VGA naar USB video-opnameapparaat neemt high-definition VGA video op uw computer op. Dankzij de
aluminium behuizing is dit apparaat sterk genoeg voor opnamen vanaf een vaste plaats of mobiele
opnamen. Hij is uitgerust met een aparte 3,5 mm audio-ingang voor begeleidende audio of voice-overs,
en een VGA pass-through poort voor aansluiting op een scherm zodat u de video tijdens de opname kunt
bekijken. 

Neem HD-video op met 1080p 60 f/s

Neem 1080p video op met 60 f/s (frames per seconde), zodat u deze kunt delen, opslaan of bewerken.
Sla opnamen van beveiligingsapparatuur, controlekamers, medische of andere industriële VGA-apparaten
direct op uw computer op.
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Eenvoudige video-opnamen op Windows en Mac

De meegeleverde software vereenvoudigt de opname. Dankzij een breed geaccepteerde code kunnen in
StreamCatcher™ opgeslagen video's worden afgespeeld op elke videospeler, zonder dat een conversie of
bewerking nodig is.

Live streamen onder Windows

Met de meegeleverde software kunt u, onder Windows, uw video live op het internet afspelen, via
Twitch™ of andere externe video streaming platforms.

Compatibiliteit met DirectShow onder Windows

Met dit opnameapparaat bent u niet gebonden aan de meegeleverde software. U kunt onbewerkte video
zonder kwaliteitsverlies opnemen met elke externe DirectShow™-software zoals Open Broadcaster
Software (OBS).

De USB32VGCAPRO wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Neem video op voor trainings- en opleidingsdoeleinden van
technologie die VGA weergeeft

• Neem onbewerkte video op met uw favoriete, met DirectShow
compatibele software

• Bij uitstek geschikt voor het opnemen van output vanaf uw pc, server
of POS-station, tijdens het maken van softwaretrainings- en
opleidingsvideo's.

• Voeg uw eigen onafhankelijke audiobron toe voor voice-over
commentaar

• Converteer analoge naar digitale video bij professionele video-
archiverings applicaties

Eigenschappen

• Naadloze beeldkwaliteit met USB 3.0 bandbreedte waardoor u 1080p
video kunt opnemen met 60 f/s

• Brede ondersteuning van afspeelapparatuur dankzij gecodeerde
videobestanden

• Opname van onbewerkte video zonder kwaliteitsverlies garandeert
compatibiliteit met DirectShow™ onder Windows

• Aparte 3,5 mm audio-ingang, om gesproken commentaar of
audiotracks toe te voegen

• Voorzien van een VGA pass-through poort, zodat de video tijdens de
opname kan worden bekeken
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Warranty 2 Years

Hardware Audio Ja

AV-ingang VGA

AV-uitgang USB

Chipsetcode Mstar - MST3363CNK-170

Industriestandaarden NTSC, PAL-M, PAL-60, PA

Video Encoding: MPEG4/H.264

DirectShow Compatible

Prestaties Audiospecificaties 2-kanaals stereo audio

Maximale analoge resoluties 1920 x 1080 60 FPS

MTBF 2.543.711 uur

Ondersteunde resoluties 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Connector(en) Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Input

1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input

Connector B 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk

Software Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.14

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie This video capture device requires a USB 3.0 port (or
higher). The video capture device does not work with USB
2.0 ports (or lower).

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -5°C to 40°C (23°F to 105°F)

Vochtigheid 20% tot 80% (niet-condenserend)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 61 mm [2.4 in]

Gewicht product 100 g [3.5 oz]

Hoogte product 2.4 cm [0.9 in]

Lengte product 92 mm [3.6 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 54 mm [2.1 in]

Package Length 21.7 cm [8.5 in]
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Package Width 15.2 cm [6 in]

Verzendgewicht (verpakt) 0.4 kg [0.9 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0 opnameapparaat voor VGA video

1 - USB 3.0-kabel

1 - 1 m VGA-kabel

1 - Verkorte handleiding

1 - 2 m USB-C naar USB-B-kabel

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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