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D334C - Konvertor VGA na HDMI, HD720P/ FULLHD1080P 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod 
k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení 
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným 
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si 
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 

Popis:  
Video konvertor VGA na HDMI převádí analogový signál VGA na digitální 
signál HDMI 720 a 1080P. Umožňuje propojení staršího PC, herní 
konzole či jiného zařízení s VGA výstupem s moderní TV či monitorem s 
HDMI vstupem. 
 

Funkce: 
Jednoduchá instalace, pouze připojíte kabely a napájení přiloženým kabelem do zařízení vybaveného USB slotem. 
Nepotřebujete napájecí adaptér. (Přiloženým kabelem napájíte pomocí USB slotu, případně vhodným USB 
adaptérem) 
Kompatibilní s HDMI 1.3 
VGA vstup až do rozlišení 1920x1080@60Hz 
 

Specifikace: 
Vstupní port: 1xVGA, 1x3,5mm Jack konektor 
Výstupní port: HDMI 
Vstupní/výstupní rozlišení: 
640x480@60/72/75/85Hz 
800x600@60/72/75/85Hz 
1024x768@60/72/75/85Hz 
1152x864@75Hz 
1280x720@60Hz, 1280x768@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x960@60Hz, 1280x1024@60Hz 
1360x768@60Hz 
1440x1050@60Hz, 1140x900@60Hz 
1680x1050@60Hz 
1600x1200@60Hz 
1920x1080@60Hz 

 
Údržba a čištění: 
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. 
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 
prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  

 
 
Recyklace: 
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 
ochraně!  

 
Záruka: 
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného 
zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.  
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