HDMI, DisplayPort eller Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m
Produkt ID: DPMDPHD2HD

Denna unika kabeladapter låter dig ansluta nästan vilken bärbar eller stationär dator som helst till en
HDMI®- skärm eller -projektor. Den stöder HDMI-, DisplayPort™- och Mini DisplayPort-utgången från
din dator och videoupplösningar på upp till Ultra HD 4K.
Denna mångsidiga kabeladapter är dessutom Thunderbolt™-kompatibel vid anslutning direkt till en
kompatibel DisplayPort över en Thunderbolt I/O-port.
Denna kabeladapter är idealisk för ditt styrelserums HDMI-skärm eller -projektor. Du kan reducera
trassel och slippa behovet av flera adaptrar på bordet i styrelserummet genom att använda en enda
kabeladapter med stöd för flera olika signaler.
Kabeladaptern stöder flera olika insignaler så att du kan uppfylla många olika användarbehov.
Medarbetare och gäster kan koppla in sina bärbara datorer med HDMI, DP eller mDP och ge sina
presentationer med hjälp av styrelserummets HDMI-skärm utan att behöva ta med sig egna adaptrar.
Denna kabeladapter ser till att du kan upprätthålla en enastående bildkvalitet med fyra gånger högre
upplösning än 1080p. Adaptern är dessutom bakåtkompatibel med skärmar och videokällor med lägre
upplösning. Med stödet för HD-upplösningar på 1080p och 720p kan du vara säker på att din befintliga
4K video-utrustning även räcker i framtiden.
Adaptern kan strömförses genom den medföljande Micro USB-kabeln genom att ansluta kabeln från
adaptern till en USB-port på användarens bärbara dator eller till en USB-port på HDMI-skärmen.
Användaren kan sedan ansluta sin bärbara dator till en ingång på kabeladaptern och dela sina
presentationer.
DPMDPHD2HD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Anslut en dator med HDMI, DisplayPort eller Mini DisplayPort till en HDMI-skärm eller -projektor
• Byt ut flera adaptrar mot en enda adapter som stöder tre videosignaler
• Använd i skolsalar för att låta olika lärare och elever presentera från olika bärbara datorer

Funktioner
• Slipp bekymret med att använda olika adaptrar i ett enda styrelserum eller klassrum
• Var förberedd för alla dina presentationer och olika användarkrav
• Enastående videokvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 4K vid 30 Hz

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Active or Passive
Adapter

Passiv

AV-ingång

DisplayPort
Mini-DisplayPort
HDMI

AV-utgång

HDMI

Audio

Ja

Stöd för widescreen

Ja

Kontakttyp(er)

USB Micro-B (5-stifts)

Connector A

DisplayPort (20-stifts)

Prestanda

Kontakt(er)

Mini-DisplayPort (20-stifts)
HDMI (19-stifts)

Connector B

HDMI (19-stifts)

Power Source

Strömförsörjd via USB

Drifttemperatur

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Luftfuktighet

5% ~ 90% RH

Färg

Svart

Kabellängd

6.6 ft [2 m]

Produktlängd

6.6 ft [2.0 m]

Produktbredd

2.4 in [60.0 mm]

Produkthöjd

0.6 in [15.0 mm]

Produktvikt

7.9 oz [225.0 g]

Förpackningsantal

1

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Package Width

4.8 in [12.3 cm]

Package Height

2.6 in [65.0 mm]

Ström

Miljö

Utseende

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 17.0 oz [483.0 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

2 m DP, mDP eller HDMI till HDMI-konverterarkabel
2 m Micro USB-kabel
Instruktionsbok

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

