
DisplayPort naar HDMI Adapter, DP 1.2 naar HDMI Video Converter 1080p, DP naar 
HDMI Monitor/Display Kabel Adapter Dongle, Passieve DP naar HDMI Adapter, Latching 
DP Connector

Productcode: DP2HDMI2

Dankzij de StarTech.com DP2HDMI2 DisplayPort®-naar-HDMI®-adapter kunt u een HDMI-gebaseerd 
scherm of projector op een DisplayPort-uitgangspoort van een (desktop- of laptop) computer 
aansluiten. Hierdoor hoeft u uw scherm niet naar een DisplayPort-compatibel scherm te upgraden en 
bespaart u kosten.

De adapter ondersteunt weergaveresoluties van maximaal 1920x1200, waardoor u optimaal gebruik 
kunt maken van de HDMI-videofunctie.

DP2HDMI2 is een passieve adapterkabel waarvoor een DP++ poort (DisplayPort++) vereist is. Zo 
kunnen DVI- en HDMI-signalen ook door de poort geleid worden.

Indien de videobron dit toelaat, is deze adapter ook geschikt om audio door te laten.  Raadpleeg de 
videobronhandleiding om na te gaan of deze ook audio ondersteunt.

Gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

Toepassingen



• Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen

• Blijf uw bestaande HDMI-monitor gebruiken met uw nieuw DisplayPort-apparaat

• Ideaal om uw HDMI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

• PERFORMANCE: DisplayPort 1.2 naar HDMI-adapter verbindt een DP desktop of laptop met een 
HDMI-monitor of -beeldscherm | Ondersteunt HD 1920x1200 (1080p) video, 7.1ch Audio, HDCP 1.4 | 
21cm (8in) vaste kabel

• HOST COMPATIBILITEIT: Getest voor compatibiliteit met DP++ bronnen incl. workstations, desktops 
(AMD/Nvidia videokaarten), laptops, small form factor computers & docking stations

• VERBIND EEN PRIMARY OF SECONDARY DISPLAY: Sluit een HDMI-monitor, projector of TV aan, of 
voeg een tweede display toe aan uw workstation; Het compact ontwerp maakt het gemakkelijk om 
mee te nemen tussen thuiskantoor en kantoor

• LATCHING DISPLAYPORT-CONNECTOR: DP naar HDMI-adapter dongle is voorzien van een latching 
DP-connector om onbedoelde loskoppelingen van de host DP-poort te voorkomen | Getest met 
HDMI-kabels bij uitgebreide lengtes tot 10,5m

• GEBRUIKSVRIENDELIJK: Zonder software of drivers is de DisplayPort naar HDMI video adapter OS 
onafhankelijk. DP Male naar HDMI Female

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Passief

AV-ingang DisplayPort - 1.2

AV-uitgang HDMI

Audio Ja

Chipsetcode NXP Semiconductors PTN3361B

Prestaties

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Maximale digitale 
resoluties

1920x1200 / 1080p



Audiospecificaties 5.1 Surround-geluid

Connector(en)

Connector A 1 - DisplayPort (20-polig)

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

DP++ (DisplayPort++) poort vereist op videokaart of 
videobron (doorgave van DVI en HDMI dient te worden 
ondersteund)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Vochtigheid 10%-85%RH

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Kabellengte 8.3 in [210 mm]

Lengte product 10.4 in [26.5 cm]

Breedte product 1.0 in [25.0 mm]

Hoogte product 0.6 in [1.4 cm]

Gewicht product 1.1 oz [32.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.6 in [16.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.4 oz [41.0 g]



Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - DisplayPort naar HDMI Converter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


