
DisplayPort till HDMI-videoadapter - M/F

Produkt ID: DP2HDMIADAP

DP2HDMIADAP DisplayPort® till HDMI® adaptern har en hankontakt för DisplayPort och en 
honkontakt för HDMI vilket gör det möjligt för dig att behålla befintlig HDMI-skärm samtidigt som du 
använder en DisplayPort videokort/-källa.

Den här kostnadseffektiva lösningen har kvar samma otroliga grafiska prestandan som DisplayPort 
ger. Den stödjer upplösningar på upp till 1920 x 1200 (dator)/1080p (HDTV). Med den behöver du 
inte uppgradera din HDMI-kompatibla skärm till en skärm med inbyggt stöd för DisplayPort.

DP2HDMIADAP 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

• DisplayPort® till HDMI®-adaptern gör det möjligt att ansluta till vilken HDMI-skärm som helst utan 
några problem



Funktioner

• Adaptern 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

• SMALL FORM FACTOR: With no attached cable and compact design, the adapter connects directly to 
your HDMI cable for a clean look | Use to connect primary monitor or projector or add a secondary 
display | Perfect for travel and easily fits into a bag pocket

• STABLE CONNECTION: DP to HDMI adapter features a non-latching DP connector that is easy to 
disconnect from a hard to reach source | 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

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 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

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

Luftfuktighet 65% ±10%RH

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 2.2 in [55 mm]

Produktbredd 0.7 in [18 mm]

Produkthöjd 0.4 in [0.9 cm]

Produktvikt 0.6 oz [16 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [90 mm]

Package Height 0.4 in [11 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.6 oz [18 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - DisplayPort till HDMI-adapter

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


