USB 3.0 till VGA-adapter- inbyggd installation av
drivrutiner - 1920x1200
Product ID: USB32VGAV

Denna USB 3.0 till VGA-videoadapter fungerar som ett externt videokort och låter USB-porten på
datorn sända video till en VGA-skärm med upplösning på 1920 x 1200. Adaptern har dessutom inbyggd
installation av drivrutiner vilket innebär att adaptern kommer att fungera när du ansluter den
även utan programskiva eller Internet-anslutning.

Spara tid och bekymmer med inbyggd installation av drivrutiner
För en absolut problemfri installation har USB videoadaptern inbyggda drivrutiner som installeras
automatiskt så snart du ansluter adaptern till din Ultrabook™ eller bärbara dator. Det betyder att du kan
maximera bärbarheten genom att aldrig behöva en installationsskiva eller Internet-anslutning för att
installera enheten.
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Öka produktiviteten genom att ansluta en extra skärm
Att lägga till en andra eller tredje skärm till datorn kan öka produktiviteten enormt eftersom du kan ha
tillgång till flera program samtidigt. Videoadaptern är avsedd att ha stöd för alla dina
professionella program inklusive webbsurfning, e-post, kalkylblad och presentationer. Du kan även ha
videokortet tillgängligt för mer krävande program som till exempel spel eller CAD-design, och samtidigt
använda USB-skärmen för referensmaterial.

USB 3.0-prestanda för professionella program
Adaptern använder USB 3.0-gränssnittets höga bandbredd och ger mjukare skrollning genom dokument,
högre uppdateringsfrekvenser och en allmän förbättrad prestanda jämfört med USB 2.0. Adaptern är
optimerad för användning med USB 3.0 men för extra kompatibilitet är den dessutom bakåtkompatibel
med USB 2.0-system med stöd för upplösning på 800x600 vid 60 Hz.
USB32VGAV täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•
•

Installera ett externt videokort till en enhet som inte har en CD-ROM
eller Internet-anslutning
Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar,
läs din e-post på en skärm och arbeta med dokument på en annan
Lägg till en sekundär VGA-skärm till skrivbordet utan att ta isär
datorn för att installera ett nytt videokort
Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar

Features
•
•
•
•
•

Problemfri installation när du är i farten, med drivrutiner som
installeras automatiskt utan Internet-anslutning eller programskiva
Öka produktiviteten genom att ansluta en extra skärm via en USBport
Utmärkt extern prestanda med stöd för videoupplösningar på upp till
1920x1200
USB-driven användning utan behov av extern strömadapter
Mångsidiga anslutningsalternativ med stöd för både USB 3.0- och
2.0-datorer

www.startech.com
1 800 265 1844

Hårdvara

Prestanda

Warranty

2 Years

AV-ingång

USB 3.0

AV-utgång

VGA

Chipset-ID

Fresco - FL2000DX

Industristandarder

SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0

Minne

8MB

USB-passthrough

Nej

Rekommenderade systemkrav
Quad Core 2,4 GHz eller högre processor (i5
rekommenderas)
4 GB RAM
Allmänna specifikationer

Denna USB-videoadapter använder ett Fresco-chipset. Om
du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med extra
USB-videoadaptrar eller -dockningsstationer, undvik att
använda enheter med ett DisplayLink- eller Trigger-chipset.

Maximal analog upplösning

USB 3.0: 1920x1200
USB 2.0: 800x600

Stöd för widescreen

Ja

Stödda upplösningar

Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900,
1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720
Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864,
1024x768, 800x600

Kontakt(er)

Mjukvara

Särskilda
anmärkningar/krav

Connector A

1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane Input

Connector B

1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output

Microsoft WHQL-certifierad

Ja

OS-kompatibilitet

Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10

Obs.

Denna USB-videoadapter använder ett Fresco Logic®-chips.
Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med
ytterligare USB-adaptrar eller dockningsstationer bör du
undvika att använda enheter med olika chipset, som t.ex.
DisplayLink® eller Trigger
Anslut upp till sex USB-videoadaptrar till en enda dator.
Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina
systemresurser
Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva
tillämpningar som t.ex. spel
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Miljö

Utseende

Förpackning

Vad det är i lådan

System- och kabelkrav

Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas)
Systemminne: 4 GB

Drifttemperatur

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Förvaringstemperatur

-10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Luftfuktighet

40 %~50 % RH

Kabellängd

5.5 in [139.7 mm]

Produktbredd

1 in [25 mm]

Produkthöjd

0.5 in [1.2 cm]

Produktlängd

7.7 in [19.5 cm]

Produktvikt

0.3 oz [9.3 g]

Fraktvikt (förpackning)

3.2 oz [92 g]

Package Height

1.2 in [30 mm]

Package Length

6.8 in [17.2 cm]

Package Width

5.6 in [14.3 cm]

Ingår i paketet

1 - Adapter för anslutning mellan USB 3.0 och VGA
1 - Snabbinstallationsguide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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