
2 m HDMI till Mini DisplayPort-kabel - 4K 30 Hz

Produkt ID: HD2MDPMM2M

Denna 2 m HDMI® till Mini DisplayPort™-kabel (hane till hane) låter dig ansluta en HDMI-videokälla 
som till exempel din bärbara dator, desktop, Blu-ray™-spelare eller kamera till en Mini DP-skärm eller 
bildskärm utan att ytterligare videokablar och adaptrar behövs.

Med stöd för 4K vid 30 Hz får du en skarp och tydlig bildkvalitet som är fylligare och mer verklig än 
traditionell HD, och med mycket tydligare detaljer. HDMI till Mini DisplayPort-kabeladaptern levererar 
UHD-innehåll till din mDP-skärm och stöder 7.1-kanals surroundljud.

Video-konverteraren är även bakåtkompatibel med 1440p- och 1080p-skärmar, vilket gör det till ett 
fantastiskt tillbehör till ditt befintliga system hemma eller på kontoret.

Denna 2 m långa HDMI till mDP-kabel tillåter en kompakt anslutning utan onödiga adaptrar och kablar 
för en garanterat städad och proffsig installation. För kortare installationer har vi dessutom en 1 m 
kabeladapter, så att du kan välja rätt kabellängd för dina behov.

Denna aktiva HDMI- till Mini DP-konverterare har plug-and-play-installation för problemfri 
konfigurering utan mjukvara eller drivrutiner. Kabeladaptern strömsätts via en USB-port, vilket 
utesluter behovet av externa strömadaptrar.

HD2MDPMM2M täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



 

Användning

• Koppla din HDMI-dator till en Mini DisplayPort-skärm

• Utmärkt för styrelserum eller arbetsstationer på kontor

• Visa 4K-video från din HDMI-källa till en mDP-skärm

Funktioner

• Minska trasslet med kabel och adapter i ett

• Aktiv HDMI till Mini DisplayPort-konvertering överför audio och video i HD-kvalitet från din dator till 
en Mini DP-skärm

• Levererar enastående bildkvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till Ultra HD 4K

• Tillhandahåller en bekväm plug-and-play-lösning utan att ytterligare adaptrar behövs

• 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

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

AV-ingång HDMI - 1.4

AV-utgång Mini-DisplayPort

Audio Ja

Chipset-ID MegaChips - STDP2600

Prestanda

Video Revision HDMI 1.4

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



Additional resolutions and refresh rates may be 
supported

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer Mini DisplayPort - 7.1-kanalljud

Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI

Connector B 1 - Mini DisplayPort

Miljö

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

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

Luftfuktighet 5%-90% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 78.7 in [200.0 cm]

Produktbredd 0.8 in [2 cm]

Produkthöjd 0.5 in [1.2 cm]

Produktvikt 3.9 oz [110 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.0 in [0.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 4.2 oz [120 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - HDMI till Mini DisplayPort-kabeladapter



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


