
DisplayPort till HDMI aktiv video och audio-adapter - DP till HDMI - 1920x1200

Produkt ID: DP2HDS

DP2HDS-adaptern konverterar en DisplayPort till HDMI® med stöd för ljudgenomströmning så att du 
kan ansluta en stationär eller bärbar dator som har ett DisplayPort-A/V-uttag till en HDMI®-skärm, 
-projektor eller -skärm.

Till skillnad från passiva adaptrar konverterar DP2HDS DisplayPort-utdata i enkelläge och dubbelläge 
aktivt, vilket är idealiskt för grafikkort som inte skickar signaler i enkelläge/multiläge (DP++) som 
t.ex. ATI™ Eyefinity-kort.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning

• Anpassa dig till grafikkort som inte kan ge DP++-utsignaler (multiläge)

• Behåll en befintlig HDMI®-skärm och använd den med din nya DisplayPort®-dator eller andra 
videokällor

• Perfekt för att använda HDMI®-bildskärmen som en andra bildskärm

• Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och 



visningar på mässor

Funktioner

• Stöder upplösningar på upp till 1920x1200

• Stöder alla HDMI® -skärmar, inklusive TV-apparater och Apple Cinema Display HD

• DisplayPort-kontakt med lås

• Kompatibelt med DisplayPort 1.1a-specifikationer

• Stöder HDCP 1.3

• Fungerar med videokort som inte kan ge DP++-utsignaler (multiläge)

• 5.1 surroundljudgenomströmmning

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

AV-ingång DisplayPort - 1.2

AV-utgång HDMI - 1.4

Audio Ja

Industristandarder HDCP

DisplayPort 1.1a

Prestanda

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Maximal digital 
upplösning

1920x1200

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer 5.1 surroundljud



Kontakt(er)

Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts)

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

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

Luftfuktighet 40 %-85 %RH

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 8.3 in [21 cm]

Produktbredd 1.8 in [45 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 1.2 oz [35 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.6 in [15 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.6 oz [45 g]

Vad det är i lådan

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

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


