
Unitek Y-2701 konwerter USB- 1x HDMI

 
Unitek Y-2701 to konwerter sygnału wideo na USB pozwalający na podłączenie do komputera monitora lub telewizora 
ze złączem USB 2.0. Jest to idealne urządzeni dla użytkownika biznesowego poszukującego rozwiązania pozwalającego
mu na wyświetlanie treści audio-wideo (np. prezentacji) na telewizorach Full HD lub specjalistów (np. grafików, DTP, 
montażystów materiałów filmowych) którzy potrzebują podłączyć do komputera dodatkowy monitor HD który ma 
duplikować lub rozszerzać pulpit komputera. Świetnie spisze się ponadto w firmach zajmujących się realizacją 
monitoringu IP. Obsługa do 6 monitorów "Full HD" stwarza możliwość tworzenia matryc typu "TV-Wall" pozwalających 
na obserwowanie jednocześnie obrazu z dużej ilości kamer a także obsługę funkcji dodatkowych (np "spot monitor") 
zależnych od wykorzystanego oprogramowania CMS/NVR. Urządzenie docenią także miłośnicy kina domowego którzy 
będą mogli odtwarzać filmy z komputera bezpośrednio na swoich odbiornika TV. Cechą wyróżniającą ten konwerter 
jest obsługa rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) oraz transmisja audio w systemie 2.1 (2 kanały Stereo oraz ścieżka 
głośnika niskotonowego - subwoofera)
Jednocześnie można podłączyć do komputera kilka konwerterów uzyskując tym samym dostęp do 6 monitorów dla 
komputerów PC i 4 dla komputerów Mac. Dzięki technologi Hot Plug instalacja jest prosta i szybka. Urządzenie 
zapewnia pełne wsparcie dla monitorów i telewizorów LCD wyposażonych w złącze HDMI
Możliwość wyboru pracy dodatkowego monitora (Primary Mode, Mirror Mode, Extend Mode) a także obracania obrazu 
na ekranie. Obsługa dźwięku 2.1

                                                   
 ul. Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa, tel. 22 6517242, fax 22 6517246

                                                                                         http://www.meditronik.com.pl
                         e-mail: office@m  editronik.com.pl  sklepwiertnicza@meditronik.com.pl 

http://www.meditronik.com.pl/
mailto:sklepwiertnicza@meditronik.com.pl
mailto:office@meditronik.com.pl
mailto:office@m


Główne funkcje:

• obsługa sygnału audio/wideo 
• możliwość dołączenia dodatkowego monitora/TV do komputera za pośrednictwem portu USB2.0 
• nie wymaga dodatkowej karty graficznej 
• obsługa jednocześnie do  6 wyświetlaczy dla komputerów PC oraz do 4 wyświetlaczy dla komputerów MAC 
• Obsługa dźwięku 2.1 
• Obsługiwane tryby obrazu: Primary, Extend, Mirror oraz Screen Rotation 
• Kolory: 16bits oraz 32bits 
• Plug and Play 

Obsługiwane rozdzielczości: 640x480, 720x480, 768x576, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1360x850,
1400x1050, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080

Specyfikacja: 

• Złącze USB: USB typu A 
• Złącze HDMI: Standardowe złącze żeńskie HDMI 19pin 
• Zasilanie: 5V DC przez port USB 
• Wymiary urządzenia: 67x64x19 mm 
• Wymagania sprzętowe: 
• Oprogramowanie DisplayLink może być uruchomione na komputerach wyposażonych w procesory od Atom 

N270, Single Core CPU jak również Dual i Quad Core oraz procesory Core i3/i5/i7 
• Wydajność oprogramowania zależy od mocy komputera oraz od zastosowanego systemu operacyjnego. 

Mocniejsze komputery oferują wyższą wydajność. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań sprzętowych 
dostępne są w podręczniku użytkownika. 

Wspierane systemy operacyjne

•  Microsoft: 
• Windows 2000 SP4, 
• Windows XP SP2 i SP3 
• Windows Vista 32 i 64 bit, 
• Windows 7 32 i 64 bit 

Mac OS:

• Komputery Macintosh bazujące na procesorze Intel 
• Tiger 10.4.11 
• Leopard 10.5.8 
• Snow Leopard 10.6.2 
• V.16 beta dla Snow Leopard 10.6.2 64bit 

Zawartość opakowania: konwerter USB do HDMI, plyta CD ze sterownikami, przewodnik szybkiej instalacji, przewód
USB zintegrowany
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