
DisplayPort till VGA-adapter med audio

Produkt ID: DP2VGAA

Denna unika DisplayPort™ till VGA-adaptern är utrustad med en inbyggd audioport som låter dig 
ansluta DisplayPort-utrustade enheter, som till exempel en bärbar HP® EliteBook Folio 9470m-dator, 
till en VGA-skärm eller -projektor med audio.

Eftersom de flesta styrelserum ser olika ut kan kabellängder i varje rum variera. Inte alla bärbara 
datorer har DisplayPort (DP) och audioportar på samma sida, vilket kan bli knöligt när du försöker 
framföra dina presentationer. Det kan också innebära att vissa portar är utom räckhåll under ett möte.

Denna praktiska adapter placerar dina audio- och videoportar på samma sida av datorn för att se till 
att alla portar du behöver är tillgängliga när du behöver dem.

Om audioporten på din mobila enhet är skadad eller blockerad av andra anslutningar garanterar denna 
praktiska adapter att du alltid har de portar du behöver för varje presentation. Genom att ansluta 
audio till din bärbara dator genom adaptern kan du vara förberedd för alla situationer.

För att använda audiofunktionen på adaptern behöver du strömförse den genom en USB-port på 
datorn, eller genom en laddningsport på ett USB-kabelhål. Koppla helt enkelt in en Micro USB-kabel 
från adaptern till USB-porten och så är audio tillgängligt när du gör din presentation.

Adaptern kan även användas för att ansluta din bärbara eller stationära dator till din skärm och dina 
högtalare. Adaptern och anslutna kablar kan enkelt placeras bakom skärmen för att skapa en städad 
miljö mellan alla dina enheter.

Denna DisplayPort till VGA-adapter är extremt bärbar med en lätt och liten design. Den är det perfekta 
tillbehöret till dina mobila enheter och får enkelt plats i datorväskan. Den superbärbara designen gör 
adaptern idealisk för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Med den kan du anlända förberedd när du presenterar för en potentiell klient, föreläser på annan plats 
eller när du är på väg för att träffa en kund.



DP2VGAA täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning

• Anslut en VGA-skärm eller -projektor till en DisplayPort-utrustad enhet och ge samtidigt audio till 
dina videopresentationer

• Anslut en VGA-skärm till din bärbara DisplayPort-dator och använd den som en sekundär skärm

• Ta med dig adaptern när du är ute och reser för att ansluta till vilken VGA-skärm eller -projektor 
som helst som du stöter på

• Gå in i ett styrelserum med din bärbara DisplayPort-dator eller -surfplatta och var redo att hålla din 
presentation

Funktioner

• Gruppera dina VGA- och audioportar tillsammans för att se till att de alla är tillgängliga när du 
behöver dem

• Ersätt en skadad eller blockerad audioport genom att ansluta din audio direkt genom adaptern

• Ge kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p

• Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

AV-ingång DisplayPort - 1.2

AV-utgång VGA

Audio Ja



Prestanda

Maximal analog 
upplösning

1920x1200 / 1080p (output)

Maximal digital 
upplösning

1920x1200 / 1080p (input)

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer Tvåkanalers stereo (3,5 mm)

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

1,042,904 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - USB Micro-B (5-stifts)

Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts)

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

1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

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

Förvaringstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Luftfuktighet 40%~50%RH

Utseende

Färg Svart

Kabellängd 7.2 in [18.4 cm]

Produktlängd 2.6 in [67 mm]

Produktbredd 1.7 in [42 mm]

Produkthöjd 0.7 in [1.7 cm]

Produktvikt 1.8 oz [50.8 g]



Förpackning

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.6 in [16 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.3 oz [64 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - DisplayPort till VGA-adapter

1 - 0,25 m Micro USB-kabel

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


