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Unitek Konwerter mini/micro
HDMI do VGA Y-6355
Cena

73,99 zł

Cena poprzednia

84,99 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

ma100249

Opis produktu
Podłącz urządzenie z wyjściem HDMI / micro HDMI / mini HDMI do
monitora z wejściem VGA!
Uniwersalny adapter Unitek Y-6355 umożliwiający podłączenie dowolnego urządzenia wyposażonego w wyjście HDMI (czyli
np. komputera, dekodera TV, odtwarzacza DVD/Blu-ray, urządzenia STB, smartphona czy tabletu) do monitora czy projektora z
wejściem VGA. Obsługa rozdzielczości do 1080p oraz UXGA.
Możemy również podłączyć konwerter do urządzenia wyposażonego w porty miniHDMI / microHDMI - odpowiednie przejściówki
są dołączone do zestawu.
Urządzenie posiada dodatkowe analogowe wyjście dźwięku umożliwiające podłączenie do głośników, słuchawek czy zestawu
audio.
Uwaga prezentowany adapter HDMI VGA to konwerter cyfrowo-analogowy, który działa, w przeciwieństwie do oferowanych
w różnych miejscach kabli HDMI-VGA. Zwykły kabel HDMI-VGA czy przejściówka HDMI - VGA bez wbudowanego
konwertera sygnału nie zadziałają - urządzenia, które w złączu HDMI miałyby również sygnał analogowy są niespotykane.
Adapter działa tylko w jedną stronę tzn. zamienia sygnał HDMI na VGA. W naszej ofrcie dostępne są również urządzenia
do konwersji odwrotnej (VGA na HDMI).
Standardowo konwerter jest zasilany z portu HDMI - w większości urządzeń porty HDMI zapewniają wystarczającą moc i
dodatkowe zasilanie nie jest potrzebne. Urządzenie podsiada port micro USB umożliwiający podłączenie dodatkowego
zasilania, gdyby okazało się wymagane.

Cechy i funkcje adaptera Unitek 6355
Zintegrowany equalizer
Zgodny ze specyfikacją HDMI ® 1.4
Osobne wyjście Audio minijack
Obsługa częstotliwości od 25 MHz do 165 MHz
Obsługa analogowego wyjścia wideo do UXGA oraz 1080p z 10-bit DAC
Obsługa oddzielnej synchronizacji wyjścia
Wykrywanie Link On oraz Valid DE
Wejście zasilania - pozwala na dodatkowe zasilenie konwertera gdyby tego wymagała sytuacja
Plug and Play

Specyfikacja techniczna
Wejście HDMI: Standard HDMI (A-Type HDMI®)
Dołączone adaptery z HDMI na microHDMI oraz miniHDMI
Wyjścia: złącze VGA D-Sub 15-pin Male, Audio minijack
Zgodność z wszystkimi systemami operacyjnymi, nie wymaga instalacji żadnych sterowników
Zasilanie: z portu HDMI lub opcjonalnie gdy wymaga tego sytuacja z dodatkowego zasilacza
Obsługiwane rozdzielczości: 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1440 x 900, 1400 x 1050, 1280 x 1024, 1280 x
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800, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480
Zawartość opakowania: adapter Y-6355, adapter mini HDMI (HDMI typ C), adapter micro HDMI (HDMI typ D), przewód
audio
Gwarancja: 24 miesiące

SklepWideo.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

