
DisplayPort naar HDMI actieve video- en audio adapter / converter - DP naar HDMI - 
1920x1200 - wit

Productcode: DP2HDSW

De DP2HDSW actieve DisplayPort naar HDMI adapter beschikt over audio doorvoer ondersteuning, 
waardoor u zowel de audio- als video-output van een met DisplayPort uitgeruste desktop- of 
laptopcomputer op een HDMI-monitor, -projector of -scherm kunt aansluiten.

In tegenstelling tot een passieve adapter zet de DP2HDS actief single mode en dual mode 
DisplayPort-uitgangssignalen om, wat ideaal is voor grafische kaarten die geen dual mode/multi-mode 
(DP++) signalen verzenden, zoals ATI™ Eyefinity-kaarten.

Deze actieve DP naar HDMI adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer de adapter via 
een Thunderbolt™ I/O-poort rechtstreeks op een ondersteunende DisplayPort wordt aangesloten.

Gedekt door een StarTech.com3 jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

Toepassingen

• Gebruik een bestaande HDMI-monitor of -projector eens voor een nieuwe, met DisplayPort 
uitgeruste computer of als een secundair scherm

• Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen



Eigenschappen

• Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA)

• Vastklikkende DisplayPort-connectorpoort

• Voldoet aan DisplayPort 1.1a, HDCP 1.3

• Werkt met videokaarten die geen DP++ (multi-mode)-signalen kunnen uitgeven

• 5.1 Surround Sound audiodoorvoer

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Actief

AV-ingang DisplayPort - 1.2

AV-uitgang HDMI - 1.4

Audio Ja

Industriestandaarden HDCP

DisplayPort 1.1a 

Prestaties

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Maximale digitale 
resoluties

1920x1200

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties 5.1 Surround-geluid

Connector(en)

Connector A 1 - DisplayPort (20-polig)



Connector B 1 - HDMI (19-polig)

Gebruiksomgeving

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

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

Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Wit

Type behuizing Kunststof

Lengte product 7.9 in [20 cm]

Breedte product 1.6 in [40 mm]

Hoogte product 0.6 in [1.5 cm]

Gewicht product 1.1 oz [29.8 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 9.4 in [24 cm]

Package Width 7.5 in [19 cm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.1 lb [0.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - DisplayPort® naar HDMI® Actieve Adapter

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


