USB 2.0 opname apparaat voor HDMI Video compacte externe capture card - 1080p
Product ID: USB2HDCAPM

Met dit USB 2.0 video-opnameapparaat kunt u hoogwaardige 1080p HD-video en stereoaudio op uw
computersysteem opnemen. Met H.264 encoding is dit de perfecte oplossing voor de opname van highdefinition video, die u vervolgens kunt bewerken, compileren en archiveren.
Het opnameapparaat wordt via USB gevoed en heeft een compact en lichtgewicht design voor maximale
mobiliteit.

Compact design voor draagbaar gemak
Het opnameapparaat is zeer mobiel, zodat het gemakkelijk in uw laptoptas of zelfs in uw broek-/jaszak
past. Het heeft geen externe netadapter nodig, en is dus perfect voor gebruik onderweg zoals het
opnemen van conferenties of lezingen. Het externe opnameapparaat is ook prima geschikt voor algemeen
entertainment.
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HDMI-video-opname voor vele verschillende toepassingen
Als u video wilt opnemen vanaf uw HDMI-computer voor het maken van trainingvideo's of video's voor
telefonische vergaderingen, dan is dit USB-opnameapparaat perfect voor u, met ondersteuning van 1080p
video met 30 frames/sec.
Uw video-opnames zijn niet beperkt tot een desktop of laptop, maar u kunt high-definition video ook
opnemen vanaf elk HDMI-apparaat, zoals een beveiligingssysteem of POS-terminal voor zakelijke
toepassingen.

Geïntegreerde H.264 codering bespaart u tijd
Het opnameapparaat codeert video in H.264 -- 's werelds meest geaccepteerde videocode. Omdat uw
video-opnames gegarandeerd compatibel zijn met bijna elk apparaatplatform, bespaart u de tijd die
anders nodig zou zijn voor het bewerken of omzetten in een bruikbaar formaat. H.264 wordt
ook ondersteund door de meeste populaire softwareprogramma's inclusief Adobe Premiere® en Windows
Media® Encoder.
Met de meegeleverde software kunt u niet alleen video's opnemen en exporteren, maar ook screenshots
maken, opnames inplannen en uw videobron direct streamen via het internet, met online services zoals
Twitch.
NB:
•
•

Dit video-opnameapparaat is niet geschikt voor het opnemen van digitaal gecodeerde inhoud.

De maximale refresh rate waarmee dit apparaat kan opnemen bij een 1080p resolutie is 30 Hz. Als
een 1080p videobron met een hogere refresh rate wordt gebruikt (zoals bij 60 of 50 Hz), zal de
refresh rate in het geëxporteerde videobestand zijn verminderd.
De USB2HDCAPM wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen
•
•
•

•

Neem video op voor trainings- en opleidingsdoeleinden
Stream video's live online met streaming-diensten zoals twitch
Gebruik het met de ST122HDMILE HDMI-splitter om HD-videogames
met 60 frames per seconde op te nemen, terwijl u speelt op een
ander scherm
Converteer analoge naar digitale video bij professionele
videoarchiveringsapplicaties

Eigenschappen
•
•
•
•
•
•

Naadloze beeldkwaliteit met 1080p video-opname met 30 f/s
Maximale mobiliteit met een USB gevoed opnameapparaat en een
compact en lichtgewicht design
Breed ondersteunde output van videobestanden met software dat
codeert met H.264
Ondersteunt 2-kanaals stereo audio
Ondersteunt NTSC- en PAL-systemen
Ondersteunt een breedte/hoogte ratio van 16:9 en 4:3
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Hardware

Warranty

2 Years

Audio

Ja

AV-ingang

HDMI

AV-uitgang

USB

Chipsetcode

Mstar - MST3367CMK-LF-170

Industriestandaarden

NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL
Videocodering: MPEG4/H.264

Prestaties

Audiospecificaties

2-kanaals HDMI audio

Maximale digitale resoluties

1080p/30/50/60
Video Output at 1080p/30

MTBF

2.328.329 uur

Ondersteunde resoluties

1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p

Connector A

1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input

Connector B

1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk Output

Software

Besturingssystemen

Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit),
Vista(32/64), XP (32/64)

Voeding

Inclusief voedingsadapter

Gevoed via USB

Fysieke
eigenschappen

Breedte product

27 mm [1.1 in]

Gewicht product

17 g [0.6 oz]

Hoogte product

1.4 cm [0.6 in]

Lengte product

65 mm [2.6 in]

Package Height

41 mm [1.6 in]

Package Length

14.8 cm [5.8 in]

Package Width

20.8 cm [8.2 in]

Verzendgewicht (verpakt)

145 g [5.1 oz]

Meegeleverd

1 - USB 2.0 HDMI video-opnameapparaat

Connector(en)

Verpakkingsinformatie

Wat wordt er
meegeleverd

1 - USB-kabel
1 - Verkorte handleiding
Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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