
 
 

 

 

Full HD USB naar HDMI Adapter 

• USB 2.0 naar HDMI adapter 
• Aansluiting van meerdere monitoren via HDMI mogelijk 
• Uitbreiden van bestaande notebooks met een HDMI aansluiting 
• Windows en MAC OS compatibel 
• Full HD Resolutie mogelijk (max. 1080p: 1920*1080) 
• DisplaylinkTM  technology 
• Inclusief HDMI-en USB-kabel 

De Connect A1 kan voor verschillende toepassingen worden ingezet. Het is een krachtige grafische oplossing om een
standaard USB 2.0 om te vormen tot een HDMI uitgang. Hierdoor kunt u uw PC of notebook zonder HDMI uitgang
toch direct aansluiten op uw HD TV via HDMI. Een andere mogelijkheid is het aansluiten van een extra monitor of TV
scherm via HDMI. Beide mogelijke oplossingen zelfs in Full HD (afhankelijk van uw systeem).  
 
Met de Connect A1 kunt u bijvoorbeeld een extra grote werkruimte creëren op uw PC voor grote toepassingen, zoals
beeldbewerking of DTP, of voor het werken in meerdere programma´s gelijktijdig. De Connect A1 kunt u aansluiten op 
een Windows als ook een MAC OS system. 
 
Als u onderweg een presentatie of HD film op een voorhanden projector of HD TV wilt weergeven kunt u dit snel en
eenvoudig realiseren via een standaard USB poort. Verbindt de Connect A1 met uw PC of notebook via USB en aan 
de andere kant met het gewenste HD apparaat via de meegeleverde HDMI kabel. Zo kunt u alles in de beste kwaliteit 
weergeven aan uw virenden, collega´s of klanten. 
 
Connect A1 is uitgerust met de DisplaylinkTM  technologie voor een eenvoudige installtie en snelle grafische weergave 
van uw aangesloten apparatuur en wordt compleet geleverd met USB, HDMI kabel en software.  
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Funties 
• USB 2.0 naar HDMI adapter 
• Aaansluiting van meerdere monitoren via HDMI mogelijk 
• Uitbreiden van bestaande notebooks met een HDMI aansluiting 
• Windows en MAC OS compatibel 
• Full HD Resolutie mogelijk (max. 1080p: 1920*1080) 
• DisplaylinkTM  technology 
 
Grootte 
• 64 x 40 x 14 mm (L x W x H) 
 
Gewicht 
• 22 g 
 
Systeemvereisten (Office, Internet) 
• 1,6 GHz Intel / AMD of Intel Atom  CPU 
• 1 GB RAM 
• 1 vrije USB 2.0 poort 
• Internet-verbinding voor de bestuurder en het downloaden van software 
• Windows XP SP3 (32 Bit) / Windows Vista SP2 (32/64 Bit) / Windows 7 

SP1 (32 Bit) / Windows 8 (32/64 Bit) / Mac OS X 10.5.8 of later 
 
Systeemvereisten ( Full HD weergave) 
• 2,4 GHz Intel of AMD Dual Core CPU 
• 2 GB RAM 
• Grafische kaart: min. Intel GMX X4500, ATI Radeon HD 3XXX, NVidia 

GeForce 9XXX of beter 
• Windows Experience Index 4,5 of beter 
• 1 vrije USB 2.0 poort 
• Internet-verbinding voor de bestuurder en het downloaden van software 
• Windows XP SP3 (32 Bit) / Windows Vista SP2 (32/64 Bit) / Windows 7 

SP1 (32 Bit) / Windows 8 (32/64 Bit) / Mac OS X 10.5.8 of later 
 
Verpakkingsinhoud 
• CONNECT A1 
• USB kabel 
• HDMI kabel 
• Snelstarthandleiding 
• Service Kaart 

Artikel Nummer.:  10773 
EAN-Code:      4017273107738 
Garantie      24 Maanden 
Internet:     www.terratec.com 


