
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter -
Ideaal voor Chromebooks Ultrabooks & Laptops -
1920x1200/1080p
Product ID: HD2VGAMICRO

Met de HD2VGAMICRO HDMI naar VGA converter kunt u een HDMI-uitgang van uw Chromebook,
Ultrabook of laptop op een VGA-scherm of -projector aansluiten.

Om compatibiliteit met uw Samsung® Chromebook te garanderen, werd de HD2VGAMICRO getest met
een breed scala aan applicaties. Daarbij bleek dat de videoadapter een ideale converter is om uw
Chromebook op elk VGA-scherm aan te sluiten.

Deze mobiele HDMI naar VGA adapter met een kleine formfactor design en zonder dat een voeding
noodzakelijk is, is een geweldige accessoire die altijd in uw laptopdraagtas zou moeten zitten. Bovendien
ondersteunt deze gebruiksvriendelijke converter plug & play-installatie, waardoor de installatietijd wordt
verkort en installatieproblemen worden voorkomen.
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De converter biedt maximale videokwaliteit, met ondersteuning van resoluties tot 1920x1200/1080p - een
comfortabele oplossing voor het vergroten van de productiviteit door uitbreiding van uw computer's
desktop naar een tweede scherm.

De HD2VGAMICRO wordt gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange
technische ondersteuning.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Sluit in een bedrijfsvergaderruimte HDMI-apparaten zoals uw laptop
of Ultrabook computer aan op een VGA-projector of groot scherm

• Vergroot uw productiviteit door uw computer's desktop uit te breiden
naar een tweede scherm, waardoor uw werkruimte wordt verdubbeld

• Sluit een HDMI Chromebook, Ultrabook of laptop aan op een extern
VGA-scherm of -projector

Eigenschappen

• Geen netadapter benodigd
• Kleine vormfactor
• Ondersteunt resoluties tot 1920x1200/1080p
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Warranty 3 Years

Hardware Active or Passive Adapter Actief

Audio Nee

AV-ingang HDMI

AV-uitgang VGA

Poorten 1

Prestaties Maximale analoge resoluties 1920x1200

Ondersteunde resoluties 1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz

Ondersteuning breedbeeld: Ja

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

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

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Vochtigheid 20% tot 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 21 mm [0.8 in]

Gewicht product 0 g [0 oz]

Hoogte product 1.4 cm [0.6 in]

Kleur Zwart

Lengte product 45 mm [1.8 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 30 mm [1.2 in]

Package Length 14 cm [5.5 in]

Package Width 17.5 cm [6.9 in]

Verzendgewicht (verpakt) 11 g [0.4 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Slanke HDMI-naar-VGA-adapterconverter

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