
i-tec HDMI do VGA Adapter kablowy

i-tec HDMI do VGA Adapter kablowy, FULL
HD 1920x1080/60 Hz, 15 cm kabel,
pozłacana końcówka HDMI

 
OPIS PRODUKTU

Rozszerz swój pulpit o zewnętrzny monitor VGA przez port HDMI. Ten adapter kablowy obsługuje rozdzielczość
do 1920x1080 pikseli i jest odpowiedni do użytku ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w port HDMI.

Korzystanie z niego jest bardzo proste: wystarczy podłączyć adapter kablowy do portu HDMI komputera oraz
podłączyć do wyświetlacza za pomocą złącza VGA i od razu rozpocznij korzystanie z niego. Sterownik jest
automatycznie instalowany z systemu.

CECHY PRODUKTU

 
1x zintegrowany kabel HDMI do podłączenia do urządzenia (15cm)
Port wideo:

1x VGA
Rozdzielczość:

1 monitor – 1x VGA → aż 1920×1080/60 Hz
1x wyjście audio 3,5 mm
1x wejście ładowania microUSB
Wymiary produktu: 238 x 45 x 16 mm
Waga produktu: 94 g
Wymiary opakowania: 168 x 110 x 54 mm
Waga opakowania: 114 g

 

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania sprzętowe:

Urządzenie z wolnym portem HDMI i USB-A
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SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec Opis produktu i EAN

HDMI2VGAADA i-tec HDMI do VGA Adapter kablowy
EAN: 8595611702747

Sprzęt komputerowy - Hardware

typ magistrali -

Porty/Złącza

Wymagania systemowe

Sprzęt komputerowy - Hardware Wymagania sprzętowe: Urządzenie z wolnym portem HDMI i USB-A

System operacyjny Windows 10 – Automatyczna instalacja sterowników. Inne systemy
operacyjne – ręczna instalacja sterowników. Firmware -
oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.

Pozostałe funkcje

Kolor black

Materiał obudowy plastic

Wymiary produktu 238 x 45 x 16 mm

Waga produktu 94 g

Waga produktu 114 g

Wymiary opakowania (dł x szer x
wys)

168 x 110 x 54 mm

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji 2 Lata

Wsparcie techniczne Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

Produkt

Kabel MicroUSB (50cm)

Kabel Audio (45cm)

 

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania -
FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i-tec.cz. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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