
DisplayPort till HDMI-adapter med USB-audio

Produkt ID: DP2HDMIUSBA

DP2HDMIUSBA adaptern för anslutning mellan DisplayPort® och HDMI® med USB-audio är en 
kostnadseffektiv lösning som låter dig ansluta en HDMI-kapabel HDTV till enhet med en 
DisplayPort-utgång så att du slipper uppgradera din TV.

Konverteraren/adaptern för anslutning mellan DisplayPort och HDMI har en kompakt design som tar 
upp minimalt med utrymme och strömförses via USB-anslutningen så att ingen otymplig extern 
strömkälla eller eluttag behövs. Koppla helt enkelt in de integrerade USB- och DisplayPort-kontakterna 
i din PC eller Mac® och använd önskad längd av HDMI-kabeln för att ansluta till TV:n/skärmen. Den 
analoga tvåkanalers audio-signalen passerar genom HDMI-anslutningen och levererar video-signalen 
och den tillhörande audio-signalen med en enda HDMI-kabel.

DP2HDMIUSBA är en passiv adapter som kräver en DP++-port (DisplayPort++), vilket betyder att 
även DVI och HDMI-signaler kan passera genom porten.

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 DisplayPort-enhet

• Sänd audio/video från din DisplayPort-kapabla PC eller Mac till dina A/V-enheter (HDTV eller 
mottagare) för ett större visningsområde och högre ljud

Funktioner

• DisplayPort®-video med genomströmning av USB-audio till en enda HDMI®-kabel

• Stöder HDTV-upplösningar på upp till 1080p (1920x1080)

• USB-driven - Ingen extern strömkälla behövs

• Stöder okomprimerad tvåkanalers audio som t.ex. LPCM

• Kabel som är enkel att använda, ingen mjukvara/drivrutin behövs

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Passiv

AV-ingång DisplayPort - 1.2

DisplayPort - 1.2

AV-utgång HDMI - 1.4

Audio Ja

Industristandarder DisplayPort® 1.1a 

Höghastighets-HDMI®

Prestanda

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Maximal digital 
upplösning

1920x1200 / 1080p

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer 5.1 surroundljud



Kontakt(er)

Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts)

1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav DP++-port (DisplayPort ++) behövs på videokortet eller 
videokällan(Stöd för genomströmning av DVI och HDMI 
måste finnas)

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Röd - Ström

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Strömförbrukning 2W (max)

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

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

Luftfuktighet 10~85 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 24.0 in [610 mm]

Produktlängd 27.6 in [70 cm]

Produktbredd 2.2 in [55 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 3.0 oz [84.8 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1



Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.6 in [14 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.2 lb [0.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - DisplayPoct och USB-audio till HDMI-adapter

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


