
2m DisplayPort naar HDMI Kabel, 4K 30Hz, DisplayPort naar HDMI Adapter Kabel, DP 
1.2 naar HDMI Monitor Kabel Converter, Latching DP Connector, Passieve DP naar 
HDMI Kabel

Productcode: DP2HDMM2MB

Met deze 2 m lange DisplayPort™-naar-HDMI®-adapterkabel kunt u uw DisplayPort-Ultrabook™, 
laptop of desktop op een HDMI-tv, -scherm of -projector aansluiten, zonder dat extra adapters of 
kabels vereist zijn. De passieve adapter ondersteunt videoresoluties tot Ultra HD 4K.

Deze adapterkabel zorgt ervoor dat u een verbazingwekkende beeldkwaliteit kunt behouden, vier keer 
de resolutie van 1080p, bij de conversie van DisplayPort naar HDMI. De adapter is ook neerwaarts 
compatibel met schermen en videobronnen met lagere resoluties. Dankzij de ondersteuning van 
high-definition resoluties 1080p en 720p, is uw bestaande installatie ook in de toekomst klaar voor 4K 
video.

Voor de eenvoudigste en meest discrete installatie, kunt u deze DP-naar-HDMI-adapter direct vanaf 
uw DisplayPort-videobron aansluiten op de HDMI-poort van uw scherm. Hij heeft geen  voeding nodig, 
in tegenstelling tot sommige converterdongles die actieve voeding en aparte, logge videokabels nodig 
hebben.

Met zijn 2 m biedt deze adapterkabel een compacte aansluiting zonder kabelwarboel voor een nette, 
professionele installatie. Voor kortere verbindingen bieden wij ook een  1 m DP-naar-HDMI-kabel 
(DP2HDM1MB), waardoor u de door u gewenste kabellengte kunt kiezen.

De DP2HDMM2MB wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



    

Toepassingen

• Sluit een DisplayPort-computer aan op een HDMI-scherm op uw bureau of werkstation in uw 
klaslokaal

• Voor installaties in uw vergaderruimte of werkstation waarvoor 2 m lange kabels nodig zijn

• Installeer in uw thuiswerkstation om uw DisplayPort-computer compatibel te maken met uw 
HDMI-scherm

• Sluit uw DP-videobron aan op een 4K HDMI-scherm

Eigenschappen

• PERFORMANCE: 2m DisplayPort 1.2 naar HDMI 1.4 adapterkabel verbindt een DP desktop/laptop 
met een HDMI monitor, projector of TV | Ondersteunt UHD 4K 30Hz (3840x2160) en 1080p video, 
7.1ch Audio, HDCP 1.4 & DPCP

• HOST COMPATIBILITEIT: Deze DisplayPort naar HDMI-kabel is getest op compatibiliteit met DP ++ 
bronnen; De passieve converter kabel ondersteunt DP ++ bronnen incl workstations, desktops, 
laptops, small form factor computers en docking stations

• GEÏNTEGREERDE DISPLAY-KABEL: DisplayPort naar HDMI adapterkabel met adapterchip ingebouwd 
in de HDMI-connector, wat warboel vermindert en voor een nette installatie zorgt op kantoor of 
thuiskantoor; 2 meter kabellengte voor eenvoudige installatie

• LATCHING DISPLAYPORT-CONNECTOR: DP naar HDMI-kabel is voorzien van een vergrendelende 
DP-connector om onbedoelde loskoppeling te voorkomen. De ingebouwde HDMI-connector chipset 
minimaliseert het signaalverlies en levert een kristalhelder beeld

• GEBRUIKSVRIENDELIJK: Deze DisplayPort naar HDMI kabel is OS onafhankelijk en heeft geen 
drivers/software nodig; DP Male naar HDMI Male kabel

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Passief

AV-ingang DisplayPort - 1.2

Poorten 1



AV-uitgang HDMI - 1.4

Audio Ja

Industriestandaarden DPCP (DisplayPort Content Protection)

HDCP (High Definition Content Protection)

DisplayPort 1.2

HDMI 1.4

Prestaties

Maximale kabellengte 78.7 in [2000 mm]

Maximale digitale 
resoluties

3840x2160 @ 30 Hz

Ondersteunde 
resoluties

3840x2160 (UHD 4K x 2K)

1920x1200

1920x1080 (1080p)

1280x720 (720p)

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties 7.1 surround sound

MTBF 2,183,131 uren

Connector(en)

Connector A 1 - DisplayPort (20-polig)

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

Gebruiksomgeving

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

Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid 10%-85%

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart



Kabellengte 78.7 in [2000 mm]

Lengte product 6.6 ft [2 m]

Breedte product 0.8 in [21 mm]

Hoogte product 0.5 in [1.2 cm]

Gewicht product 2.9 oz [82.4 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 7.9 in [20 cm]

Package Width 8.7 in [22 cm]

Package Height 0.6 in [15 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.4 oz [96 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - DP-naar-HDMI-adapterkabel

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


