
DisplayPort till HDMI-videoadapter

Produkt ID: DP2HDMI

Med StarTech.com:s DisplayPort® till HDMI®-adapter kan du ansluta en HDMI-aktiverad bildskärm till 
en DisplayPort-videokälla (t.ex. DisplayPort-videokort etc.). Då behöver du inte köpa eller uppgradera 
till en DisplayPort-kompatibel bildskärm.

Den här adaptern stödjer bildupplösningar upp till 1920 x 1200. Det gör det möjligt att dra fördel av 
HDMI-kompatibiliteten.

DP2HDMI är en passiv adapter som kräver en DP++ port (DisplayPort++). Det betyder att DVI- och 
HDMI-signaler kan gå igenom 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



• Använd din nya DisplayPort-enhet med din nuvarande HDMI-aktiverade bildskärm

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

Funktioner

• VÄRDKOMPATIBILITET: Testad för kompatibilitet med DP++-källan. Passiv omvandlare stöder 
DP++-källanslutning inklusive arbetsstationer, stationära datorer (AMD-/Nvidia-grafikkort), bärbara 
datorer, datorer med liten formfaktor och dockningsstationer. Testad med HDMI-kablar upp till 10 m

• PRESTANDA: DisplayPort 1.2 till HDMI-adapter ansluter en stationär eller bärbar dator med DP till en 
HDMI-skärm eller bildskärm. Stöder HD 1920x1200 (1080p) video, 7.1ch Audio, HDCP 1.4 | 13 cm 
ansluten kabel. VESA DisplayPort-certifierad

• ANSLUT EN PRIMÄR ELLER SEKUNDÄR SKÄRM: Anslut en HDMI-skärm, projektor eller tv, eller lägg 
till en andra skärm för din arbetsstation; Bärbar design med liten formfaktor gör den enkelt att 
transportera mellan hemmakontor och kontor

• DISPLAYPORT-KONTAKT MED LÅS: DP- till HDMI-adapterdongel har en DP-anslutning med låsning 
för att förhindra oavsiktlig frånkoppling från DP-porten. Har EMI-skärmning (Electromagnetic 
Interference) för att skydda mot linjebrus/-förvrängning

• 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 Parade Technologies Inc. PS8121E

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 40°C (32°F to 108°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Luftfuktighet 0%-80%

Utseende

Färg Svart

Kabellängd 5.0 in [127 mm]

Produktlängd 9.4 in [24.0 cm]

Produktbredd 0.5 in [1.2 cm]

Produkthöjd 0.8 in [2.0 cm]

Produktvikt 1.8 oz [50.0 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 [1.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.1 oz [59.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - DisplayPort® till HDMI®-adapter



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


