
DisplayPort naar HDMI Adapter, Compacte DP naar HDMI Video Adapter Converter 
1080p, VESA DisplayPort Gecertificeerd, Passieve DP 1.2 naar HDMI Monitor/Display 
Kabel Adapter

Productcode: DP2HDMIADAP

De DP2HDMIADAP DisplayPort®-naar-HDMI®-adapter heeft een DisplayPort-stekker en een 
vrouwelijke HDMI-connector, waardoor u uw bestaande (HDMI-)scherm met een 
DisplayPort-videokaart/-bron kunt gebruiken.

Deze kosteneffectieve oplossing ondersteunt weergaveresoluties van maximaal 1920x1200 
(computer)/1080p (HDTV). Zo behoudt u de ongelooflijke grafische prestatie van DisplayPort en hoeft 
u geen kosten te maken om uw HDMI-beeldscherm naar een beeldscherm met ingebouwde 
DisplayPort-ondersteuning te upgraden.

DP2HDMIADAP 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.com3 jarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

Toepassingen



• De DisplayPort naar HDMI adapter zorgt voor een gemakkelijke en probleemloze aansluiting op een 
HDMI-beeldscherm

Eigenschappen

• PERFORMANCE: Deze DisplayPort 1.2 naar HDMI adapter verbindt een DP desktop of laptop met een 
HDMI scherm, projector, monitor of TV | Ondersteunt HD 1920x1200 (1080p) video, 7.1ch Audio, 
HDCP 1.4 | Gecertificeerde VESA DisplayPort

• HOST COMPATIBILITEIT: DisplayPort naar HDMI-adapter getest op compatibiliteit met DP++ bron; 
Passieve converter ondersteunt DP++ bronconnector incl. workstations, desktops (AMD/Nvidia 
videokaarten), laptops, small form factor computers & docking stations

• SMALL FORM FACTOR: Zonder kabel en dankzij het compacte ontwerp wordt de adapter rechtstreeks 
op uw HDMI-kabel aangesloten | Geschikt om een primaire monitor/projector of een tweede scherm 
aan te sluiten | Past gemakkelijk in een opbergzak

• STABIELE VERBINDING: DP aan HDMI-de adapter gebruikt een non-latching DP-connector die 
gemakkelijk om van een moeilijk bereikbare plaatsen los te maken is | Getest met HDMI-kabels bij 
uitgebreide lengten tot 10,5m

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

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Passief

AV-ingang DisplayPort - 1.2

AV-uitgang HDMI

Audio Ja

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 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

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

Vochtigheid 65% ± 10% RV

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Lengte product 2.2 in [55 mm]

Breedte product 0.7 in [18 mm]

Hoogte product 0.4 in [0.9 cm]

Gewicht product 0.6 oz [16 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [90 mm]

Package Height 0.4 in [11 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.6 oz [18 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - DisplayPort naar HDMI Adapter



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


