
 

 

Adaptador USB 3.0 para VGA 

 

Manual 
DA-70840 

 
Descrição 
Adaptador DIGITUS USB 3.0 para VGA, resolução de até 1920 x 1080 com 60 Hz, 
suporte para os modos de extensão e duplicação 
 
O adaptador DIGITUS USB 3.0 para VGA expande o seu espaço de trabalho com um 
monitor, uma televisão ou um projetor extra através da interface USB. Pode usar dois 
adaptadores gráficos ao mesmo tempo no PC, e adicionar ou remover um monitor sem 
ter que reiniciar o sistema. Este adaptador suporta resoluções de até 1920 x 1080, e 
transmissão de vídeo de até 1080 p. O adaptador USB 3.0 para VGA impressiona com o 
seu elegante invólucro preto e sem qualquer instalação adicional de placas gráficas. A 
alimentação é feita através de uma porta USB, e portanto não é necessário um 
adaptador de alimentação externo adicional. 
 
Caraterísticas 
 Compatível com a revisão 1.0 da especificação USB 3.0 
 Compatível com a definição Universal Serial Bus (Barramento Série Universal) 

para dispositivos de áudio/vídeo (USB A/V) 
 Suporte de velocidade de dados por entrada USB upstream (5 Gbps/480 Mbps) 
 Saída de vídeo de até 1920 x 1080 com 60 Hz em aplicação de USB 3.0 (saída de 

vídeo de 800 x 600 em aplicação de USB 2.0) 
 Suporta "Plug and Play" (PNP) USB 
 Suporte do controlador certificado WHCK/WHQL para Windows 7, 8 e 10 
 Suporta os efeitos Windows Aero 



Conteúdo da embalagem 
1. Adaptador gráfico USB 3.0 
2. Manual de Instalação Rápida 
 
Requisitos de Sistema: 
Intel i3 2,5 GHz ou superior 
SDRAM DDR3 4 GB 
Sistema operacional: Windows 7 em diante 
 
Instalação 
1. Ligue a entrada USB DA-70840 ao computador 
2. Uma nova unidade flash USB será encontrada 
3. Instale o controlador (ficheiro .exe) e reinicie o computador. 
4. Ligue o conector HDMI ao monitor 
 
PS: Se existir uma versão do SO mais atualizada, aceda ao site web 
http://www.business.assmann.com/ e transfira o novo controlador. 
 
Esquema de ligação 
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LCD Monitor TV de 1080 P NB PC 

Cabo VGA 


