
HDMI naar mini DisplayPort kabel - 4K 30Hz - 1 m

Productcode: HD2MDPMM1M

Met deze 1 m lange HDMI naar mini DisplayPort kabel (mannelijk naar mannelijk) kunt u een HDMI 
videobron, zoals uw laptop, desktop, Blu-ray-speler of camera aansluiten op een mini DP monitor of 
scherm, zonder extra videokabels en -adapters te moeten gebruiken.

Door ondersteuning van 4K bij 30Hz krijgt u een scherp en glashelder beeld dat rijker en levensechter 
is dan traditionele HD, met veel meer details. De HDMI naar mini DisplayPort adapterkabel zendt UHD 
content naar uw mDP scherm en ondersteunt 7.1 kanaals surround audio.

De videoconverter is ook neerwaarts compatibel met 1440p en 1080p schermen, waardoor het een 
geweldige accessoire is voor uw bestaande configuratie thuis of op kantoor.

Met een lengte van 1 m biedt deze HDMI naar mDP kabel een compacte aansluiting die een overvloed 
aan adapters en kabels elimineert; voor een nette, professionele installatie. Voor langere verbindingen 
bieden wij ook een 2 m adapterkabel, waardoor u de voor uw installatiebehoeften noodzakelijke 
kabellengte kunt kiezen.

Deze actieve HDMI naar mini DP converter biedt plug & play installatie met een probleemloze 
configuratie, zonder dat software of stuurprogramma's moeten worden geïnstalleerd. De adapterkabel 
wordt gevoed via een USB-poort, geen externe voedingsadapters zijn nodig.

De HD2MDPMM1M heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



     

 

Toepassingen

• Sluit uw HDMI computer aan op een mini DisplayPort monitor

• Ideaal voor vergaderruimtes of werkstations op kantoor

• Bekijk 4K video vanaf uw HDMI bron op een mDP scherm

Eigenschappen

• Verminder warboel aan kabels met deze gecombineerde kabel en adapter

• Actieve HDMI naar mini DisplayPort conversie zendt high-definition audio en video vanaf uw 
computer naar een mini DP monitor

• Levert verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot Ultra HD 4K

• Biedt een comfortabele plug & play oplossing zonder dat extra adapters vereist zijn

• EASY TO USE: All-in-one adapter cable provides an easy, driverless setup and works with any OS 
including Windows, macOS, Chrome OS, Linux & Android

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Actief

AV-ingang HDMI - 1.4

AV-uitgang Mini-DisplayPort

Audio Ja

Chipsetcode MegaChips Technology - STDP2600

Prestaties



Video Revision HDMI 1.4

Ondersteunde 
resoluties

Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 30Hz

Additional resolutions and refresh rates may be 
supported

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties Mini DisplayPort - 7.1 Channel Audio

Connector(en)

Connector A 1 - HDMI

Connector B 1 - Mini DisplayPort

Gebruiksomgeving

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

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

Vochtigheid 5%-90% RV (geen condensatie)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 39.8 in [101.0 cm]

Breedte product 0.7 in [1.9 cm]

Hoogte product 0.5 in [1.2 cm]

Gewicht product 2.4 oz [68 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.0 in [0.0 mm]



Verzendgewicht 
(verpakt)

2.8 oz [78 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - HDMI naar Mini DisplayPort adapterkabel

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


