CONNECTA1
Full HD USB to HDMI adapter

•

USB 2,0 til HDMI adapter

•

Tilslut flere skærme via HDMI til din pc, Notebook eller MAC

•

Udvid eksisterende notebooks uden HDM med en HDMI-port

•

Windows og MAC OS kompatibel

•

Full HD (max. 1080p: 1920 * 1080)

•

DisplaylinkTM teknologi

•

nklusiv HDMI og USB-kabel

TERRATEC CONNECT A1 kan bruges i flere situationer. Det er en kraftfuld enhed til at omforme en standard USB 2,0 tilslutning
til en HDMI-port. Dette giver dig mulighed for at tilslutte din computer eller bærbare pc uden en HDMI-port, til en HD-skærm
eller et TV via høj kvalitets HDMI. Du kan også tilslutte ekstra skærme udover standard display connectoren, der allerede er til
stede på dit system. Alt dette kan gøres på en Mac eller Windows-system i 1080p, Full HD (afhængig af dit systems ydeevne).
Med TERRATEC CONNECT A1, kan du oprette et ekstra stort display, hvis du har brug for et større arbejdsområde til at kunne
arbejde effektivt. For eksempel et større behov på området for din computers skrivebord, eller hvis du bruger flere programmer
på samme tid. På denne måde kan du arbejde med flere programmer parallelt på flere tilsluttede skærme uden overlap.
Hvis du har en professionel præsentation eller HD-film, som du vil vise i den bedste kvalitet på en tilgængelig HDMI projektor
eller et fladskærms-TV, skal du blot tilslutte dit system til denne skærm via USB-porten, det medfølgende HDMI-kabel og TERRATEC CONNECT A1. Du kan nu vise alt i den bedste kvalitet til din familie, kunder eller venner.
TERRATEC CONNECT A1 er udstyret med DisplaylinkTM teknologi og tilbyder derfor enkle installationsprocedurer og en hurtig grafisk visning af de tilsluttede enheder. TERRATEC CONNECT A1 leveres med alt det nødvendige tilbehør, software, HDMI
og USB-kabel, så du kan bruge det direkte ud af æsken.
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CONNECTA1
Full HD USB to HDMI adapter
Tekniske detaljer
Features
• USB 2,0 til HDMI Adapter
• Tilslut flere skærme via HDMI til din pc, Notebook eller MAC
• Udvid de eksisterende notebooks uden HDMI med en HDMI-port
• Full HD-opløsning (op til 1080p: 1920 * 1080)
• Windows og MAC OS kompatibel
Mål
• Ca.. 55 x 35 x 10 mm (L x B x H)
Vægt
• 45 g
Systemkrav (Office, Internet)
• 1,6 GHz Intel / AMD eller Intel Atom CPU
• 1 GB RAM
• En ledig USB 2,0 port
• CD eller DVD-drev til driver og software installation
• Windows XP SP3 (32/64 bit) / Windows Vista SP2 (32/64 bit) / Windows 7 (32/64 bit) / Mac OS
X 10.5.8 eller nyere
Systemkrav (Full HD Playback)
• 2,4 GHz Intel eller AMD Dual Core CPU
• 2 GB RAM
• Grafikkort: min. Intel GMX X4500, ATI Radeon HD 3xxx, NVidia GeForce 9xxx eller bedre
• Windows Vista / 7 Experience Index 4,5 eller bedre
• En ledig USB 2,0 port
• CD eller DVD-drev til driver og software installation
• Windows XP SP3 (32/64 bit) / Windows Vista SP2 (32/64 bit) / Windows 7 (32/64 bit) / Mac OS
X 10.5.8 eller nyere
Indeholder ved køb
• CONNECT A1
• USB-kabel
• HDMI-kabel
• Driver og Software CD
• Hurtig installationsvejledning
• Garantibevis
Art.-Nr.:		
EAN-kode:		
Garanti:		

10715
4017273107158
24 Monate
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