
Конвертор HDMI към VGA,  резолюция до 1080p. Не се изисква захранване! 

 

1. Свържете HDMI входа към PC, лаптоп или друго устройство с HDMI изход. 

2. Свържете  VGA изхода към телевизор или друг дисплей с вход VGA. PS. Имате нужда от 

допълнителен VGA кабел 

3. Възпроизвеждане на видеото на PC или лаптоп, след което можете да го видите по телевизията. 

Удобства: 

HDMI към VGA адаптера дава възможност за свързване към VGA монитори и проектори, 

поддържащи максимална резолюция. Свързване на вашия нов преносим компютър, лаптоп, HD 

DVD, HD DV без VGA интерфейс за проектор, дисплей, LCD, TV и монитор в стария модел с VGA 

интерфейс само за гледане на голям екран. Поддържа пълен размер резолюция с висока 

разделителна способност от 720p до 1080p. 
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