
DisplayPort till HDMI-videoadapter

Produkt ID: DP2HDMI2

StarTech.coms DP2HDMI2 DisplayPort® till HDMI®-adapter låter dig ansluta en skärm eller projektor 
med HDMI till en DisplayPort-utdataport från en dator (stationär eller bärbar) och slippa kostnaden av 
att uppgradera skärmen för kompatibilitet med DisplayPort.

Adaptern stöder skärmupplösningar på upp till 1920x1200 och låter dig utnyttja HDMI-videokvalitet till 
fullo.

DP2HDMI2 är en passiv kabeladapter som kräver en DP++-port (DisplayPort++), vilket betyder att 
även DVI och HDMI-signaler kan passera genom porten.

Adaptern tillåter genomströmning av audio om det stöds av videokällan.  Se videokällans manual för 
att se om det stöds.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning

• Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och 
visningar på mässor



• Behåll din befintliga HDMI®-skärm och använd den med din nya DisplayPort®-enhet

• HDMI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Funktioner

• DisplayPort® kontakt som går att låsa garanterar en säker anslutning

• Kabeln är enkel att använda och kräver ingen programvara

• Stödjer PC-bildupplösningar på upp till 1920 x 1200 och bildupplösning på HDTV är upp till 1080p

• LATCHING DISPLAYPORT CONNECTOR: DP to HDMI adapter dongle has latching DP connector to 
prevent accidental disconnection from the host DP port | Tested with HDMI cables at extended lengths 
up to 35ft

• EASY TO USE: With no software or drivers required, the DisplayPort to HDMI video adapter is OS 
independent; DP male to HDMI female

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Passiv

AV-ingång DisplayPort - 1.2

AV-utgång HDMI

Audio Ja

Chipset-ID NXP Semiconductors PTN3361B

Prestanda

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Maximal digital 
upplösning

1920x1200 / 1080p

Audio-specifikationer 5.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts)

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)



Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav DP++ port (DisplayPort ++) krävs på videokort eller 
videokälla (genomströmning av DVI och HDMI måste 
stödas)

Miljö

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

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

Luftfuktighet 10%-85%RH

Utseende

Färg Svart

Kabellängd 8.3 in [210 mm]

Produktlängd 10.4 in [26.5 cm]

Produktbredd 1.0 in [25.0 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.4 cm]

Produktvikt 1.1 oz [32.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 1.4 oz [41.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - DisplayPort till HDMI-konverterare

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


