HDMI naar DisplayPort adapter - 4K 30Hz
Productcode: HD2DP

Met deze HDMI® naar DisplayPort adapter kunt u een HDMI videobron, zoals uw laptop, desktop,
Blu-ray™-speler of camera aansluiten op een DisplayPort monitor of projector.
De actieve HDMI naar DisplayPort adapter biedt plug-and-play installatie met een probleemloze set-up
zonder dat software of drivers nodig zijn om te installeren. De adapter gebruikt een USB-poort als
voeding waardoor de noodzaak van een extra voedingsadapter wordt vermeden. Het biedt ook een
compact design dat zeer weinig ruimte op uw werkplek vereist.
De HDMI naar DP adapter maakt het u mogelijk om een tweede monitor aan uw laptop toe te voegen
waardoor u extra schermruimte hebt om efficiënter te multitasken en meer gedaan te krijgen in
dezelfde hoeveelheid tijd. Het biedt een duidelijke productiviteitsboost en u kunt ermee documenten,
spreadsheets en internetpagina's op meerdere schermen bekijken.
Door ondersteuning van 4K bij 30 Hz krijgt u een scherp en glashelder beeld dat rijker en levensechter
is dan traditionele HD, met veel meer details. De adapter levert Ultra HD content aan uw
DisplayPort-monitor en ondersteunt 7.1 kanaals surround sound.
De adapter is neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is daarmee een perfecte accessoire
voor gebruik thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.
De HD2DP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Sluit uw HDMI-computer aan op een DisplayPort-monitor
• Bekijk documenten, spreadsheets en internetpagina's op meerdere schermen
• Design en bewerk grafische bestanden op uw DP-scherm via de HDMI-uitgang van uw computer
• Bewerk en bekijk post-production video op een 4K-scherm
• Bekijk camerabeelden vanaf uw HDMI-bron op een DisplayPort-scherm

Eigenschappen
• Biedt een compacte oplossing met een plug-and-play installatie
• Verhoog uw productiviteit door een tweede monitor te verbinden aan uw laptop
• Lever perfecte beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot Ultra HD 4K
• Neerwaarts compatibel met schermen die Full HD 1920x1200 ondersteunen
• Biedt prestaties met USB-voeding - geen drivers of voedingsadapter nodig

Prominence
Garantiebeleid

2 Years

Description CDW 75 1st Line

StarTech.com HDMI to DisplayPort Adapter 4K Active HDMI to
DP - USB Powered

Active or Passive
Adapter

Actief

AV-ingang

HDMI

AV-uitgang

DisplayPort

Audio

Ja

Chipsetcode

MegaChips - STDP2600

Maximale digitale
resoluties

3840 x2160

Ondersteunde

3840 X 2160 at 30 Hz

Hardware

Prestaties

resoluties
1920x1200
1920x1080 (1080p) at 120 Hz
1280x720 (720p)
Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties

7.1 surround sound

Connector A

HDMI (19-polig)

Connector B

DisplayPort (20-polig)

Notitie

Deze adapter ondersteunt geen HDCP 2.2

Inclusief
voedingsadapter

Gevoed via USB

Bedrijfstemperatuur

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid

20~95% RV niet-condenserend

Kleur

Zwart

Lengte product

10.0 in [25.5 cm]

Breedte product

0.9 in [23.0 mm]

Hoogte product

0.5 in [13.0 mm]

Gewicht product

1.3 oz [37.0 g]

Connector(en)

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Voeding

Gebruiksomge
ving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf

ormatie
Package Length

8.7 in [22.1 cm]

Package Width

7.3 in [18.5 cm]

Package Height

1.3 in [33.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

4.8 oz [137.0 g]

Meegeleverd

HDMI-naar-DisplayPort-adapter

Wat wordt er
meegeleverd

1 m USB-verlengkabel

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

