
i-tec HDMI to VGA Cable Adapter

i-tec Adaptér HDMI na VGA, rozlišení Full
HD 1920x1080/ 60Hz, délka kabelu 15
cm cable, pozlacený konektor HDMI

 
POPIS PRODUKTU

Rozšiřte svou pracovní plochu o externí VGA monitor prostřednictvím HDMI portu. Tento kabelový adaptér
podporuje rozlišení až 1920 x 1080 pixelů a je vhodný pro použití se všemi zařízeními, které jsou vybaveny
HDMI portem.

Použití je velmi jednoduché, kabelový adaptér pouze připojíte do HDMI portu počítače, pomocí VGA konektoru jej
propojíte se zobrazovacím zařízením a můžete začít okamžitě využívat. Instalace ovladačů je automatická ze
systému.

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
1x integrovaný kabel HDMI pro připojení k zařízení (15cm)
Video port:

1x VGA
Rozlišení:

1 monitor – 1x VGA → až 1920x1080/60 Hz
1x 3,5 mm Audio výstup
1x microUSB vstup pro napájení
Rozměry produktu: 238 x 45 x 16 mm
Hmotnost produktu: 94 g
Rozměry balení: 168 x 110 x 54 mm
Hmotnost balení: 114 g

 

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Hardwarové požadavky:

Zařízení s volným HDMI a USB-A portem
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SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

HDMI2VGAADA i-tec HDMI to VGA Cable Adapter
EAN: 8595611702747

Hardware

Typ sběrnice -

Porty

Systémové požadavky

Hardware Hardwarové požadavky: Zařízení s volným HDMI a USB-A portem

Operační systém Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační
systémy – manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje
automaticky.

Další vlastnosti

Barva black

Materiál plastic

Rozměry produktu (DxŠxV) 238 x 45 x 16 mm

Váha produktu (bez obalu) 94 g

Váha produktu (vč. obalu) 114 g

Rozměry balení (DxŠxV) 168 x 110 x 54 mm

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora celoživotní

Obsah balení

Produkt

MicroUSB kabel (50cm)

Audio kabel (45cm)

 

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web
i-tec.cz. Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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