
 

 
USB 3.0-naar-VGA/HDMI-adapter 

 

Handleiding 
DA-70843 

 
Beschrijving 
DIGITUS USB 3.0-naar-VGA/HDMI-adapter, resolutie tot 1920x1080@60Hz, uitbreidings- 
en spiegelmodusondersteuning 
 
De DIGITUS USB 3.0-naar-VGA/HDMI-adapter breidt uw werkruimte uit met twee extra 
beeldschermen, tv's of projectors via de USB-interface. U kunt een beeldscherm 
toevoegen of verwijderen zonder het systeem opnieuw op te starten. Deze adapter 
ondersteunt resoluties tot 1920x1080, videostreaming tot 1080p. De USB 
3.0-naar-VGA/HDMI-adapter maakt indruk dankzij zijn elegante zwarte behuizing en 
zonder bijkomende installatie van grafische kaarten. De stroomvoorziening gaat via 
een USB-poort, dus is er geen bijkomende externe voeding nodig. 
 
Eigenschappen 
 Conform USB3.0-specificatie revisie 1.0 
 Conform Universal Serial Bus apparaatdefinitie voor audio-/videoapparaten 

(USB A/V) 
 USB-upstream-poort die SS/HS transmissiesnelheid ondersteunt  

(5 Gbps/480 Mbps) 
 Video-uitvoer tot 1920x1080@60Hz voor USB 3.0-toepassing (video-uitvoer tot 

800x600 voor USB 2.0-toepassing) 
 Ondersteunt USB-plug-and-play (PNP) 
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