
DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m

Produkt ID: DP2VGAAMM3M

Nu kan du organisera din arbetsyta med mindre stök än någonsin.

Denna unika DisplayPort™ till VGA-kabeladapter på 3 meter har en inbyggd audioport, vilket låter dig 
ansluta en VGA-skärm samt högtalare till din DisplayPort-utrustade (DP) stationär dator.

Slipp sladdhärvor på skrivbordet. Med den inbyggda audioporten behöver du inte längre en separat 
audiokabel från din skärm eller dina högtalare direkt till din stationära eller bärbara dator. Koppla helt 
enkelt audiokabeln från högtalarna till kabeladaptern för en enkel och städad lösning.

För att använda adapterns audiofunktion behöver den strömförses genom USB. Anslut helt enkelt en 
Micro USB-kabel till adaptern från datorn, skärmen eller USB-kabelhålet för att ge tillräckligt med 
ström.

Adaptern garanterar att du alltid har alla anslutningar du behöver. Om audioporten på din dator är 
skadad eller blockerad ser denna kabeladapter till att du fortfarande har ljud tillgängligt för att se på 
videopresentationer, lyssna på musik medan du arbetar eller chatta med dina kollegor över Skype™.

DP2VGAAMM3M täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning



• Anslut högtalarna och en VGA-skärm till din DisplayPort-utrustade dator med kablarna gömda och ur 
vägen

• Använd i ditt styrelserum eller på dina arbetsstationer på kontoret för installationer som kräver en 
kabel på 3 m

Funktioner

• Skapa en trasselfri arbetsmiljö genom att placera dina audio- och videokablar bakom skärmen

• Ersätt en skadad eller blockerad audioport genom att ansluta dina högtalare till datorn direkt genom 
adaptern

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

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 VGA - No Audio Support

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 9.8 ft [3 m]

Produktlängd 9.8 ft [3 m]

Produktbredd 1.6 in [39.7 mm]

Produkthöjd 5.7 in [14.6 cm]

Produktvikt 2.6 oz [75 g]

Förpackning

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 1.0 in [25 mm]

Fraktvikt (förpackning) 5.9 oz [168 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - DisplayPort till VGA-kabeladapter på 3 m med audio

1 - 0,5 m Micro USB-kabel

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


