
Macbook Air-tillbehörspaket – adaptrar för MDP till VGA/HDMI och USB 3.0 Gigabit 
Ethernet

Produkt ID: MACAMDPGBK

Anslutningspaketet MACAMDPGBK MacBook Air® är ett tillbehörspaket som ger din portbegränsade 
MacBook fler möjligheter. Paketet innehåller 3 adapterprodukter från StarTech.com för att vid behov 
ansluta din MacBook Air eller MacBook Pro® med liknande konfiguration till en extern HDMI- eller 
VGA-skärm och ett trådat Gigabit Ethernet-nätverk.

Trots att supertunna bärbara datorer är väldigt portabla har de ibland inte de portar som behövs för 
att ansluta till olika skärmar/projektorer och trådade nätverk medan du rör dig mellan styrelserum, 
mässor, hotell och konferensanläggningar. Vi designade detta paket med MacBook-tillbehör för att 
erbjuda de anslutningar som mobila användare använder mest och som tidigare saknats, för att 
förbereda dig för nästan vad som helst.

Paketets innehåll:

– Vit Mini DisplayPort till VGA-adapter (MDP2VGAW)

– Vit Mini DisplayPort till HDMI-adapter (MDP2HDW)

– Vit USB 3.0 Gigabit Ethernet-adapter (USB31000SW)

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



Användning

• Lägg till anslutningsstöd för en extra skärm till din MacBook Air® eller MacBook Pro® med liknande 
konfiguration

• Överför mycket stora filer via nätverket med riktiga gigabit-hastigheter

Funktioner

• Innehåller adaptrar för Mini DisplayPort till VGA, Mini DisplayPort till HDMI och USB 3.0 till Gigabit 
Ethernet

• Mini DisplayPort-adaptrar stöder PC-upplösningar på upp till 1920x1200 och HDTV-upplösningar på 
upp till 1080p

• USB 3.0 Gigabit-nätverkskort stöder jumboramar, 802.1Q VLAN-taggning, Auto MDI/X, 
kontrollsumma (IPv4, IPv6, TCP, UDP) och LSO

• Kompakta och lätta adaptrar för maximal portabilitet

Prestanda

Garantipolicy 2 Years

Allmänna 
specifikationer

(MDP2VGAW) Package Length - 220 mm

(MDP2VGAW) Package Width - 200 mm

(MDP2VGAW) Package Height - 15 mm

(MDP2VGAW) Shipping Weight - 42 mm

Utseende

Färg Vit

Produktlängd 7.1 in [18.0 cm]

Produktbredd 1.8 in [4.5 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 5.6 oz [160.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1



Package Length 6.7 in [16.9 cm]

Package Width 5.6 in [14.1 cm]

Package Height 1.3 in [3.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 6.4 oz [180.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort till VGA-adapter

1 - Mini DisplayPort till HDMI®-adapter

1 - USB 3.0 Gigabit Ethernet-adapter

1 - Drivrutin CD

1 - Instruktionsbok

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


