
VGA-Over-IP Extender - 1920 x 1200
Product ID: IPUSB2VGA2

Met deze VGA over IP extender kunt u een VGA-scherm of -projector delen met de draadloze of vaste
computer in uw netwerk. Nog nooit eerder konden gebruikers zo gemakkelijk samenwerken en
presentaties geven in vergaderruimtes en tijdens kantoorvergaderingen, als met deze IP extender met
intuïtieve bedieningselementen en moeiteloos delen van schermen.

De IP video-extender ondersteunt resoluties tot 1920x1200 en heeft twee geïntegreerde USB-poorten en
een 3,5 mm audioset, waardoor u vanaf uw beeldscherm externe USB-apparaten en luidsprekers met een
microfoon op uw computer kunt aansluiten. Het is de perfecte oplossing voor het bedienen van een
computer, ongeacht waar de adapter zich bevindt.
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Stroomlijn uw digitale samenwerking

De IP video-extender kan uw kantoorproductiviteit aanzienlijk helpen verbeteren, omdat gebruikers
gemakkelijker kunnen samenwerken en communiceren. Met de meegeleverde software kunt u meerdere
computers aansluiten en gemakkelijk schakelen tussen gebruikers die hun content willen delen met het
VGA-scherm, in tegenstelling tot sommige draadloze videosystemen die moeilijk te configureren zijn en
waarbij gebruikers steeds handmatig de verbinding moeten verbreken en dan opnieuw verbinding moeten
maken.

U kunt de video-over-IP extender zelfs gebruiken voor het delen van informatie met een extern publiek,
zoals verbinding maken met een extern scherm via een kantoor-LAN, om een video conference te houden,
terwijl u elders in het kantoor bent.

Bring Your Own Device

Met deze IP video-extender kunt u uw VGA-tv, -scherm of -projector veranderen in een IP-scherm, dat u
kunt aansluiten op elke Windows®-computer in uw netwerk. Perfect voor conferentieruimtes en
klaslokalen waar verschillende ideeën worden gedeeld door gebruikers die hun eigen computers
meebrengen.

Krijg toegang tot twee USB-apparaten op uw scherm

Met een geïntegreerde USB hub kunt u uw computer gebruiken om toegang te krijgen tot twee externe
USB-apparaten op uw externe scherm, waardoor u of uw klanten de computer vanaf een externe locatie
kunnen besturen. Besturing op afstand kan worden gebruikt om interactieve digital signage te creëren,
om uw klanten te stimuleren. Of, als u de video-over-IP extender gebruikt als onderdeel van uw IT-
infrastructuur, kunt u de USB gebruiken voor het toevoegen van een externe KVM-console die u kunt
gebruiken voor de bediening van uw server vanaf een verder gelegen locatie.

De IPUSB2VGA2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Creëer een externe KVM-console die u kunt gebruiken voor de
bediening van uw server vanaf een verder gelegen locatie

• Installeer het in uw vergaderruimte op kantoor, zodat uw
medewerkers en collega's elkaars schermen op een groter scherm
kunnen delen

• Deel informatie met cliënten in artsenpraktijken en ziekenhuizen,
terwijl u de computer op een verder gelegen, veilige locatie houdt

Eigenschappen

• Werk gemakkelijk samen met collega's door, via uw netwerk, tussen
apparaten te schakelen en dit weer te geven op een gedeeld scherm

• Deel video via een draadloze of vaste LAN-verbinding met elke
Windows-computer in uw netwerk

• Bedien de video-over-IP adapter met de meegeleverde software
• Geïntegreerde 2-poorts USB hub en 3,5 mm randapparatuurset
• Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
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Warranty 2 Years

Hardware Audio Ja

Bekabeling Cat5 UTP of beter

Chipsetcode DisplayLink - DL-195

Op elkaar aansluitbaar Nee

Poorten 1

Prestaties Algemene specificaties Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een DisplayLink
family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer
samen met extra USB-videoadapters of docking stations,
vermijd dan het gebruik van apparaten met een Trigger of
Fresco family chipset.

Audiospecificaties Tweekanaals stereo audio ondersteund

Max. afstand 100 m / 330 ft

Maximale analoge resoluties 1920x1200

Maximale overdrachtsnelheid USB - 480 Mbit/s
Ethernet - 1000 Mbit/s

Ondersteunde resoluties Widescreen (16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900,
1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960,
1152x864, 1024x768, 800x600

Ondersteuning breedbeeld: Ja

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

2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk

2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output

Connector B 1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk

1 - RJ-45 Vrouwelijk

Software Besturingssystemen Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.6 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype N
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Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 2 A

Vermogensopname 10

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C - 40°C (32°F ~ 104°F)

Opslagtemperatuur -10°C - 60°C (14°F - 140°F)

Vochtigheid 0-80% RV

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 73 mm [2.9 in]

Gewicht product 304 g [10.7 oz]

Hoogte product 2.3 cm [0.9 in]

Lengte product 10.1 cm [4 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 68 mm [2.7 in]

Package Length 16.7 cm [6.6 in]

Package Width 14.2 cm [5.6 in]

Verzendgewicht (verpakt) 0.7 kg [1.5 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - VGA over IP extender

1 - 1 m USB-kabel

1 - 1,5 m CAT5-kabel

1 - universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)

1 - Montagebeugel

1 - Set schroeven

1 - set zelfklevende voetjes

1 - Verkorte handleiding

Connectoren lokale eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk

1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk

2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk

2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk

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