
DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 3m

Productcode: DP2VGAAMM3M

Nu kunt u uw werkomgeving organiseren met minder kabelwarboel dan ooit tevoren

Deze unieke 3 m lange DisplayPort™ naar VGA adapter heeft een geïntegreerde audiopoort, waarmee 
u een VGA-scherm en luidsprekers op uw DisplayPort (DP) computer kunt aansluiten.

Verwijder de kabelwarboel van uw bureau. Met de geïntegreerde audiopoort hoeft u geen aparte 
audiokabel meer van uw scherm of luidsprekers direct op uw desktop of laptop aan te sluiten. Steek 
de audiokabel van uw luidsprekers gewoon in de adapterkabel voor een eenvoudige en nette 
oplossing.

Om de audiofunctie van de adapter te kunnen gebruiken, is voeding via USB vereist. Steek gewoon 
een Micro-USB kabel in de adapter vanaf uw computer, scherm of USB-doorvoer voor de vereiste 
stroomvoorziening.

De adapter garandeert dat u altijd beschikt over alle aansluitingen die u nodig hebt Als de audiopoort 
van uw computer beschadigd of geblokkeerd is, garandeert deze adapterkabel dat u nog steeds geluid 
hebt voor het bekijken van videopresentaties en het luisteren naar muziek, terwijl u werkt of via 
Skype™ met uw collega's chat.

De DP2VGAAMM3M wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     



Toepassingen

• Sluit uw luidsprekers en een VGA-scherm aan op uw DisplayPort-computer, met weggewerkte kabels 
die niet in de weg zitten

• Voor installaties in uw vergaderruimte of werkstation waarvoor 3 m lange kabels nodig zijn

Eigenschappen

• Creëer een nette werkomgeving door uw audio- en videokabels netjes achter uw scherm te plaatsen

• Vervang een beschadigde of geblokkeerde audiopoort door uw luidsprekers direct via de adapter op 
uw computer aan te sluiten

• Zorg voor haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van high-definition videoresoluties tot 
1920x1200 of 1080p

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Actief

AV-ingang DisplayPort - 1.2

AV-uitgang VGA

Audio Ja

Prestaties

Maximale analoge 
resoluties

1920x1200 / 1080p (output)

Maximale digitale 
resoluties

1920x1200 / 1080p (input)

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties VGA - No Audio Support

Connector(en)

Type connector(en) 1 - USB Micro-B (5-polig)



Connector A 1 - DisplayPort (20-polig)

Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

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%RH

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Kabellengte 9.8 ft [3 m]

Lengte product 9.8 ft [3 m]

Breedte product 1.6 in [39.7 mm]

Hoogte product 5.7 in [14.6 cm]

Gewicht product 2.6 oz [75 g]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 1.0 in [25 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.9 oz [168 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 3m DisplayPort naar VGA adapterkabel met audio

1 - 0,5 m Micro USB-kabel



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


