
HDMI Audio Extractor - 1080p
Product ID: HD2A

Met deze HDMI® audio-extractor kunt u de stereoaudio van uw HDMI-videosignaal scheiden en aansluiten
op een 3,5 mm audioapparaat, zoals uw stereogeluidssysteem of desktopspeakers. U kunt ook de audio
uit het HDMI-signaal extraheren en integreren in een optische TOSLINK®-applicatie, met behulp van de
meegeleverde digitale SPDIF adapter.

Probleemloze integratie

Uw nieuwste A/V-consumentenapparatuur biedt waarschijnlijk slechts één HDMI uitgang. Daardoor levert
de integratie van apparaten, zoals uw nieuwe Blu-ray™-speler of computersysteem, in uw bestaande
audioapparatuur of desktopspeakers problemen op.

De HDMI audio-extractor wordt USB-gevoed met behulp van de meegeleverde voedingskabel, voor
eenvoudige integratie in uw computersystemen. De adapter is ook compact en kan daardoor onopvallend
worden ingebouwd in uw geïnstalleerde hardware, voor een uniforme look.

www.startech.com/nl
0800 0230 168



Veelzijdige verbindingsmogelijkheden

Dankzij de meegeleverde 3,5 mm audio-uitgang en een TOSLINK-adapter kan de audio-extractor audio
naar bijna elke niet-HDMI apparaat, digitaal of analoog, extraheren. Daardoor is deze HDMI audio-
extractor uitermate geschikt voor elke applicatie waarbij u uw HDMI-bron moet aansluiten op speakers
zonder HDMI-ingang - zoals desktopspeakers, of een geluidssysteem in een klaslokaal of vergaderruimte.

Maximale compatibiliteit

De audio-extractor is geschikt voor HDCP en voldoet aan HDMI 1.3b,om de compatibiliteit met uw HDMI-
apparaat te garanderen. Daarnaast ondersteunt de HDMI-uitgang resoluties tot 1920x1080 (1080p) bij 60
Hz, en is dus geschikt voor elke HD-applicatie.

De HDMI audio-extractor kan ook worden gebruikt met een goedkope dual-RCA composietadapter (apart
verkrijgbaar) om de audio van uw HDMI-bron te integreren in 2-kanaals RCA audioapplicaties.

De HD2A wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van
StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Sluit de audio van uw HDMI-bronapparaat aan op de speakers in een
vergaderruimte of klaslokaal

• Gebruik de audio-extractor met een goedkope adapter (apart
verkrijgbaar) om dual-RCA composiet audio weer te geven

• Converteer de HDMI-audio naar dual-RCA composite met behulp van
additionele adapters (apart verkrijgbaar)

Eigenschappen

• Integreert de audio van uw HDMI-bron eenvoudig in apparatuur die
HDMI niet ondersteunt

• Extraheert analoge en digitale audio met een meegeleverde 3,5 mm
naar SPDIF adapter

• Breid de mogelijkheden van de audio-extractor uit door conversie
naar RCA audio, met behulp van een goedkope 3,5 mm naar RCA
adapter (apart verkrijgbaar)

• Onopvallende installatie door compact design
• Ondersteunt resoluties tot 1080P met HDMI passthrough
• HDCP-compatibel
• Gevoed via USB
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Warranty 2 Years

Hardware Audio Ja

AV-ingang HDMI

AV-uitgang 3,5 mm audio

Chipsetcode Explore - EP93Z3E

Prestaties Audiospecificaties 2.1 stereo audio

Maximale digitale resoluties 1080p (1920 x 1080)

Ondersteunde resoluties Up to 1080p (1920 x 1080)

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Connector(en) Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input

Connector B 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output

1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output

Type connector(en) 1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Vochtigheid 5% tot 95% niet-condenserend

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 55 mm [2.2 in]

Gewicht product 39 g [1.4 oz]

Hoogte product 2 cm [0.8 in]

Lengte product 60 mm [2.4 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 32 mm [1.3 in]

Package Length 14.3 cm [5.6 in]

Package Width 17 cm [6.7 in]

Verzendgewicht (verpakt) 135 g [4.8 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - HDMI audio-extractor

1 - 780 mm USB-voedingskabel

1 - Toslink-adapter

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