
DisplayPort till VGA-adapter - Aktiv DP till VGA konverterare - 1080p Video - 
DP/DP++-källa till VGA-skärm Kabeladapter - DP till VGA adapterdongel digital till 
analog - DP 1.2 till VGA

Produkt ID: DP2VGA3

Med DisplayPort till VGA-adaptern kan du koppla din DisplayPort-utrustade bärbara eller stationära 
dator till en VGA-skärm eller projektor, vilket eliminerar utgiften för uppgradering till en DP-skärm.

Med sitt stöd för videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p kommer du förvånas över 
bildkvaliteten som adaptern ger, även när den är ansluten till en äldre VGA-skärm, projektor eller TV. 
Adaptern utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din DisplayPort-anslutning för att leverera alla 
detaljer i fantastisk HD-upplösning.

Denna DisplayPort-videoadapter gör din DP-dator helt kompatibel med äldre VGA-skärmar eller 
-projektorer i hemmet eller på kontoret. Du kan antingen använda omvandlaren för att ansluta till en 
befintlig VGA-skärm eller för att lägga till ytterligare en bildskärm till din arbetsplats för att öka din 
produktivitet.

Denna DisplayPort till VGA-dongel maximerar bärbarhet med en kompakt och lätt design, vilket gör 
den till det perfekta resetillbehöret till dina bärbara DisplayPort-enheter. Dess superbärbara design gör 
adaptern perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret. Den levererar 
presentationer i HD-video när du är på resande fot eller när du är uppkopplad hemma.

För att leverera extra bekvämlighet stödjer denna DP till VGA-omvandlare plug-and-play-anslutning 
och den kan installeras utan problem utan extra program eller drivrutiner.

DP2VGA3 täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

Användning

• Utöka din arbetsplats med en sekundär skärm genom att ansluta en VGA-skärm till din 
DisplayPort-enhet

• Leverera professionella videopresentationer i HD-kvalitet på kontoret eller på resa

• Anslut din bärbara BYOD-dator till hot desks med VGA på kontoret eller till en projektor i 
styrelserummet

Funktioner

• DISPLAYPORT TILL VGA-ADAPTER: DisplayPort 1.2 (HBR2) kabeladaptern gör att du kan ansluta en 
VGA-skärm eller projektor och stöder 2048x1152, 1920x1200 och 1920x1080 (1080p) vid 60 Hz; 
EDID och DDC Pass-through säkerställer kompatibilitet mellan källa och skärm | 10 cm ansluten kabel

• KOMPATIBILITET: Aktiv digital till analog konverterare stöder DP eller DP++-källor med standard 
DP-anslutning inklusive arbetsstationer, stationära datorer (AMD/Nvidia), bärbara datorer, datorer 
med liten formfaktor och dockningsstationer

• ANSLUT TILL EN PRIMÄR ELLER SEKUNDÄR SKÄRM: Anslut en VGA-skärm eller -projektor eller lägg 
till en andra bildskärm för din arbetsstation med denna DP till VGA-videoadapter; Tunn och kompakt 
design gör den enkel att ta med till och från kontor eller hem

• VGA MED SKRUVLÅSNING: DP-kontakt utan låsning gör den enkel att koppla loss från svåråtkomliga 
platser | Stöder VGA-skruvlåsningskabel för att förhindra att kabeln lossnar eller oavsiktlig 
frånkoppling | Testad med VGA-kablar upp till 7,6 m

• ENKEL ATT ANVÄNDA: Ingen programvara eller drivrutiner krävs, DP till VGA-adapterdongeln 
fungerar med alla operativsystem inklusive Windows, Ubuntu och macOS; DisplayPort hane till VGA 
hona | Finns tillgänglig i 5-pack (DP2VGA3X5)

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

AV-ingång DisplayPort - 1.2

AV-utgång VGA



Audio Nej

Chipset-ID Analogic ANX9833

Prestanda

Maximal analog 
upplösning

1920x1200

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer VGA - No Audio Support

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

6 082 643 timmar

Kontakt(er)

Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts)

Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

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

Luftfuktighet 10%-85% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 3.9 in [100 mm]

Produktlängd 9.1 in [23.0 cm]

Produktbredd 1.5 in [37.0 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.4 cm]

Produktvikt 1.1 oz [32.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]



Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.7 in [18.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.4 oz [41.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - DisplayPort till VGA-adapter

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


