DisplayPort naar VGA adapter met audio - DP naar VGA converter - 1920x1200
Productcode: DP2VGAA

Deze unieke DisplayPort™ naar VGA-adapter heeft een geïntegreerde audiopoort, waarmee u
DisplayPort-apparaten, zoals een HP® EliteBook Folio 9470m laptop, kunt aansluiten op een
VGA-scherm of -projector met audio.
Omdat de meeste vergaderruimtes verschillend zijn ingericht, varieert de lengte van de kabels die in
elke ruimte beschikbaar zijn. Niet bij alle laptops zitten de DisplayPort (DP)- en audiopoorten aan
dezelfde kant, waardoor u tijdens het geven van presentaties in verlegenheid gebracht kunt worden.
Het kan ook betekenen dat sommige poorten tijdens een vergadering net niet bereikbaar zijn.
Met deze handige adapter bevinden uw audio- en videopoorten zich aan dezelfde kant van uw laptop,
zodat alle poorten die u nodig hebt direct toegankelijk zijn.
Als de audiopoort van uw mobiele apparaat beschadigd is of door andere aansluitingen wordt
geblokkeerd, garandeert deze handige adapter dat u altijd beschikt over alle poorten voor elke
presentatie. Door audio via de adapter op uw laptop aan te sluiten, bent u voorbereid op elke situatie.
Om de audiofunctie van de adapter te kunnen gebruiken, moet de adapter worden gevoed via een
USB-poort van uw laptop, of via een oplaadpoort op een USB-doorvoer. Steek een Micro USB-kabel
vanaf de adapter in de USB-poort en u beschikt tijdens uw presentatie over audio.
De adapter kan ook worden gebruikt om uw laptop of desktop op uw scherm en luidsprekers aan te
sluiten. De adapter en aangesloten kabels kunnen netjes aan de achterkant van uw scherm geplaatst
worden zodat kabelwarboel van al uw apparaten wordt voorkomen
Deze DisplayPort naar VGA-adapter is heel mobiel dankzij zijn lichtgewicht, compact design. Het is de
perfecte accessoire voor uw mobiele apparaten, omdat hij gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past.
Dankzij zijn ultramobiele design is deze adapter ideaal voor BYOD (Bring Your Own Device)
toepassingen op kantoor.
Daardoor bent u altijd goed voorbereid voor een presentatie bij een potentiële klant, cursus op een

externe locatie of op weg naar een klant.
De DP2VGAA wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Sluit een VGA-scherm of -projector aan op een DisplayPort-apparaat, en zorg voor audio voor uw
videopresentaties
• Sluit een VGA-scherm aan op uw DisplayPort laptop en gebruik dit als tweede scherm
• Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat u uw apparaat op bijna elk scherm dat u
tegenkomt kunt aansluiten
• Loop elke vergaderruimte binnen met een direct gebruiksklare DisplayPort-laptop of -tablet

Eigenschappen
• Combineer uw VGA- en audiopoorten zodat ze allemaal toegankelijk zijn wanneer u deze nodig hebt
• Vervang een beschadigde of geblokkeerde audiopoort door uw audio direct via de adapter aan te
sluiten
• Zorg voor haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van high-definition videoresoluties tot
1920x1200 of 1080p
• Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design

Hardware

Prestaties

Garantiebeleid

3 Years

Active or Passive
Adapter

Actief

AV-ingang

DisplayPort - 1.2

AV-uitgang

VGA

Audio

Ja

Maximale analoge
resoluties

1920x1200 / 1080p (output)

Maximale digitale
resoluties

1920x1200 / 1080p (input)

Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties

2-kanaals stereo (3,5 mm)

MTBF

1,042,904 uren

Type connector(en)

USB Micro-B (5-polig)

Connector A

DisplayPort (20-polig)

Connector B

VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Connector(en)

3,5 mm mini-jack (3 standen)
Voeding
Inclusief
voedingsadapter

Gevoed via USB

Bedrijfstemperatuur

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Vochtigheid

40%~50% RV

Kleur

Zwart

Kabellengte

7.2 in [18.4 cm]

Lengte product

2.6 in [67 mm]

Breedte product

1.7 in [42 mm]

Hoogte product

0.7 in [17 mm]

Gewicht product

1.8 oz [50.8 g]

Gebruiksomge
ving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie
Package Length

8.7 in [22 cm]

Package Width

7.9 in [20 cm]

Package Height

0.6 in [16 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

2.3 oz [64 g]

Meegeleverd

DisplayPort-naar-VGA-adapter

Wat wordt er
meegeleverd

0,25 m Micro USB-kabel

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

