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StarTech.com USB Video Capture Adapter Cable,S-Video/Composite to USB 2.0 SD Video Capture
Device Cable,TWAIN Support,Analog to Digital Converter for Media Storage,For Windows Only -
SD Video Capture Cable (SVID2USB232) - Video capture adapter - USB 2.0 - NTSC,SECAM,PAL -
zwart

Deze USB video opname adapter is een gebruiksvriendelijke analoge video opname
oplossing,waarmee u video (en de bijbehorende audio) van een composiet of S-video bron naar uw
Windows computer kunt converteren.

Als gebruiksvriendelijk apparaat voor de opname van analoge video op uw computer vanaf externe
bronnen,zoals een videorecorder of camcorder,is de S-video en composiet naar USB converter de
perfecte oplossing voor Betamax of VHS video-opnames,met realtime MPEG-1,MPEG-2 en MPEG-4
codering.

Deze analoog naar digitaal videoadapter is ideaal voor het converteren van VHS of amateurfilms
naar een digitaal formaat,en voor het importeren en bewerken van video''s naar en op uw Windows
computer. De adapter beschikt ook over een snapshot-functie waarmee gebruikers screenshots van
hun analoge video kunnen maken.

Deze analoge video-opnamekabel neemt naadloos analoge video op voor uw Windows apparaten.
De S-video/composiet naar USB adapter ondersteunt ook TWAIN,voor gegarandeerde compatibiliteit
met vele verschillende systemen en software.

Deze analoog naar digitaal converterkabel maakt verbinding met uw pc via USB 2.0 en is zo
compact dat deze in de palm van uw hand past. Zo beschikt u over een handige draagbare video-
opnameoplossing die meer dan geschikt is voor zowel laptops als desktops.

NB:Deze converter is alleen bestemd voor gebruik met op Windows gebaseerde apparaten en is niet
compatibel met macOS.

Belangrijkste Selling Points

Uitgebreide capaciteiten
Comfortabele compatibiliteit
Kleine vormfactor ontwerp

Kenmerken product

Uitgebreide capaciteiten
Als gebruiksvriendelijk apparaat voor de opname van analoge video op uw computer vanaf externe bronnen,zoals een videorecorder of
camcorder,is de S-video en composiet naar USB converter de perfecte oplossing voor Betamax of VHS video-opnames,met realtime
MPEG-1,MPEG-2 en MPEG-4 codering. Deze analoog naar digitaal videoadapter is ideaal voor het converteren van VHS of amateurfilms
naar een digitaal formaat,en voor het importeren en bewerken van video's naar en op uw Windows computer. De adapter beschikt ook
over een snapshot-functie waarmee gebruikers screenshots van hun analoge video kunnen maken.
Comfortabele compatibiliteit
Deze analoge video-opnamekabel neemt naadloos analoge video op voor uw Windows apparaten. De S-video/composiet naar USB
adapter ondersteunt ook TWAIN,voor gegarandeerde compatibiliteit met vele verschillende systemen en software.
Kleine vormfactor ontwerp
Deze analoog naar digitaal converterkabel maakt verbinding met uw pc via USB 2.0 en is zo compact dat deze in de palm van uw hand
past. Zo beschikt u over een handige draagbare video-opnameoplossing die meer dan geschikt is voor zowel laptops als desktops.

Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving

StarTech.com USB Video Capture Adapter Cable,S-Video/Composite to USB 2.0 SD
Video Capture Device Cable,TWAIN Support,Analog to Digital Converter for Media
Storage,For Windows Only - SD Video Capture Cable (SVID2USB232) - video capture
adapter - USB 2.0

Type apparaat Video capture adapter

Interfacetype USB 2.0



Afmetingen (BxDxH) 18.6 cm x 13 cm x 3.4 cm

Gewicht 181 g

Kleur Zwart

Video Input S-video-ingang,composietvideo-ingang

Analoge video-indeling NTSC,SECAM,PAL

Analoog videosignaal S-Video,composietvideo

Digitale video-indeling MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4

Resolutie digitale video-opname 720 x 480,720 x 576

Benodigd besturingssysteem Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Garantie van de fabrikant 2 jaar garantie

Uitgebreide specificaties

Algemeen

Type apparaat Video capture adapter

Interfacetype USB 2.0

Breedte 18.6 cm

Diepte 13 cm

Hoogte 3.4 cm

Gewicht 181 g

Kleur Zwart

Video

Interfacetype S-video-ingang,composietvideo-ingang

Analoge video-indeling NTSC,SECAM,PAL

Analoog videosignaal S-Video,composietvideo

Digitale video-indeling MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4

Resolutie digitale video-opname 720 x 480,720 x 576

Uitbreiding / Aansluiting

Interfaces
1 x scherm/video - composietvideo-ingang - RCA
1 x scherm/video - S-video-ingang - 4-pins mini-DIN
1 x audio - invoer - RCA x 2

Verbindingen 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A

Diversen

Functies van het apparaat Geschikt voor DirectShow

Conformiteitsnormen FCC,RoHS,REACH

Software / Systeemvereisten

Software meegeleverd Stuurprogramma's & hulpprogramma's

Benodigd besturingssysteem Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Afmetingen &gewicht
(transport)

Verzendbreedte 20.7 cm



Verzenddiepte 14.4 cm

Verzendhoogte 3.8 cm

Verzendgewicht 200 g

Garantie van de fabrikant

Service &Support Beperkte garantie - 2 jaar

Omgevingsparameters

Min. gebruikstemperatuur 0 °C

Max. gebruikstemperatuur 50 °C

Luchtvochtigheidsgraad bij
gebruik 5 - 85% (niet condenserend)

USB Specialist is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.


