
2x1 HDMI® + VGA naar HDMI converter switch met automatische en prioriteitsomschakeling – 1080p

StarTech ID: VS221VGA2HD

Met de VS221VGA2HD HDMI & VGA Auto Switch kunt u een HDMI- en een VGA-audio/videobron aansluiten op
hetzelfde HDMI-scherm of projector, en automatisch of handmatig overschakelen naar de weer te geven videobron.
De multi-input A/V switch ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 (1080p) en wordt geleverd met
montagemiddelen voor een nette, professionele installatie.

Eén switch voor VGA en HDMI

De A/V switch heeft geïntegreerde VGA-conversie, waardoor u een HDMI- en een VGA-videobron kunt aansluiten
op hetzelfde HDMI-scherm, zonder extra adapters of scalers te moeten gebruiken. De switch ondersteunt ook EDID
pass-through, EDID kopiëren en EDID-emulatie waardoor uw native HDMI- en VGA-resoluties op beide
bronaansluitingen behouden blijven.

Moeiteloze bediening

De VS221VGA2HD biedt moeiteloze bediening met twee verschillende automatische omschakelopties:
automatische omschakeling waarbij een new aangesloten apparaat wordt gedetecteerd en geselecteerd, en
prioriteitsomschakeling waarmee u kunt kiezen welke poort bij automatische omschakeling standaard moet worden
geactiveerd.

Concentreer u op uw presentatie, niet op aansluitingen in vergaderruimtes

Deze A/V switch is ontworpen voor vergaderruimtes en klaslokalen. De VS221VGA2HD heeft VGA- en HDMI-
ingangen voor de ondersteuning van vele verschillende apparaten, en met de geïntegreerde converter kunt u
gemakkelijk verbinding maken met het scherm in de ruimte zonder extra adapters. Bovendien stimuleert
automatische omschakeling directe samenwerking tussen studenten en collega's, zodat u uw projector eenvoudig
voor meerdere bronapparaten kunt gebruiken.  

Als u zoekt naar een soortgelijk apparaat met VGA-uitgang, raden wij u onze VS221HD2VGA aan.
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De VS221VGA2HD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van
StarTech.com.

Toepassingen

Schakel automatisch tussen uw set-top box of computer in uw thuisbioscoop
Deel een projector in een klaslokaal of vergaderruimte met VGA- en HDMI-videobronnen
Sluit VGA- en HDMI-videobronnen aan en schakel tussen deze twee op een testbank voor het opsporen van
computerproblemen
Schakel tussen VGA- en HDMI-videobronnen op uw digitale reclameborden in ziekenhuizen, winkelcentra of
scholen

Eigenschappen

Geschikt voor zowel VGA- als HDMI-invoerapparaten in één switch met HDMI-weergave, waardoor u
problemen en kosten bespaart doordat u minder adapters nodig hebt
Moeiteloze bediening met automatische en prioriteitspoortkeuze
Ideaal voor klaslokalen en vergaderruimtes, waardoor sprekers vele verschillende apparaten kunnen
aansluiten
Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
Ondersteunt EDID pass-through, EDID kopiëren en EDID-emulatie
Inclusief montagematerialen
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Technische specificaties

Warranty 2 Years
Poorten 2
Audio Ja
Connector A 1 - HDMI (19 pin) Female
Connector B 1 - HDMI (19 pin) Female
Connector A 1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Maximale analoge resoluties 1290x1200
Maximale digitale resoluties 1920x1200
Ondersteunde resoluties Supports resolutions up to 1920x1200 / 1080p
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Audiospecificaties 2-kanaals 3,5 mm stereo audio (VGA)

7.1 surround sound (HDMI)
LED-indicatoren 1 - VGA-poort geselecteerd
LED-indicatoren 1 - HDMI-poort geselecteerd
Inclusief voedingsadapter AC Adapter Included
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 0.4 A
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2 A
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0%~80%
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.4 lb]
Meegeleverd 1 - VGA+HDMI naar HDMI converter switch
Meegeleverd 1 - Montagebeugels
Meegeleverd 1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegeleverd 1 - Handleiding
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Certificaties, rapporten en compatibiliteit
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