
2 m Mini DisplayPort till HDMI-kabel - 4K 30 Hz Video - mDP till HDMI-kabeladapter - 
Mini DP eller Thunderbolt 1/2 Mac/PC till HDMI-skärm/monitor - mDP till HDMI 
konverterarkabel

Produkt ID: MDP2HDMM2MB

Denna Mini DisplayPort™ till HDMI®-kabeladapter på 2 m ger en en-kabelsanslutning från din 
mDP-utrustade Microsoft® Surface™ Pro, MacBook- eller Ultrabook™-dator till en HDMI-skärm eller 
-projektor. Den passiva adaptern stöder videoupplösningar på upp till Ultra HD 4K och är 
Thunderbolt™-kompatibel vid anslutning direkt till en kompatibel DisplayPort över Thunderbol 
tI/O-port.

Denna kabeladapter garanterar att du kan bibehålla en enastående bildkvalitet med fyra gånger högre 
upplösning än 1080p när du konverterar Mini DisplayPort till HDMI.

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.

För den enklaste och diskretaste installationen ansluter denna mDP till HDMI-adapter direkt från din 
Mini DisplayPort-videokälla till HDMI-porten på din skärm. Den behöver inte en strömkälla till skillnad 
från vissa konverterardonglar som behöver aktiv ström och separata videokablar.

Med en längd på 2 m ger denna kabeladapter en kompakt anslutning som eliminerar överflödighet för 
att garantera en städad och professionell installation. För kortare installationer har vi dessutom en 
mDP till HDMI-kabel på 1 m (MDP2HDMM1MB), så att du kan välja rätt kabellängd för dina behov.

MDP2HDMM2MB täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



    

Användning

• Anslut en Mini DisplayPort-dator till en HDMI-skärm på arbetsstationen eller skrivbordet i 
klassrummet

• Använd i ditt styrelserum eller på dina arbetsstationer på kontoret för installationer som kräver en 
kabel på 2 m

• Installera på din arbetsstation i hemmet för att göra din DisplayPort-dator kompatibel med din 
HDMI-skärm

• Anslut din DP-videokälla till en 4K HDMI-skärm

Funktioner

• PRODUKTPRESTANDA: 2 m Mini DisplayPort 1.2 till HDMI 1.4-kabeln ansluter din mDP-värd till en 
HDMI-skärm/monitor | Stöder Ultra HD (UHD) 4K 30 Hz (3840x2160) eller 4096x2160 vid 24 Hz 
video, 7.1-kanals ljud, HDCP 1.4, DPCP | Bakåtkompatibel med 1080p

• VÄRDKOMPATIBILITET: Passiv Mini DisplayPort till HDMI-kabel stöder mDP++-källor inklusive 
Thunderbolt 1 och 2, MacBooks, MacBook Air och Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, stationära 
datorer (AMD FirePro/NVidia Quadro), bärbara datorer, mini itx-datorer, Intel NUC och 
dockningsstationer

• INTEGRERAD DISPLAYKABEL: Mini DP till HDMI-kabeladaptern har flexibel design med adapterchip 
inbyggt i HDMI-anslutningen som minskar röran och ger en elegant installation på kontoret, 
styrelserummet eller hemmakontoret. 2 m kabel för enkel dragning/installation

• PÅLITLIG ANSLUTNING: mDP till HDMI-kabeln ger en direktanslutning till din HDMI-skärm, monitor 
eller projektor; Chippet är inbyggt i HDMI-anslutningen vilket minimerar signalförlust och ger en 
kristallklar bild

• ENKEL ATT ANVÄNDA: Ingen programvara eller drivrutiner krävs, Mini DP till 
HDMI-konverterarkabeln fungerar med alla operativsystem inklusive macOS, Windows och Ubuntu; 
Kompatibel med MiniDP-enheter som Microsoft Surface-datorer eller TB1/TB2 MacBooks

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Passiv



AV-ingång Mini DisplayPort - 1.2

AV-utgång HDMI - 1.4

Audio Ja

Industristandarder DPCP (DisplayPort Content Protection)

HDCP (High Definition Content Protection)

DisplayPort 1.2

HDMI 1.4

Prestanda

Maximal digital 
upplösning

4K x 2K @ 30 Hz

Stödda upplösningar 4k x 2K (Ultra HD)

1920x1200

1920x1080 (1080p)

1280x720 (720p)

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer 7.1 surroundljud

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

2,183,131 timmar

Kontakt(er)

Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts)

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

Miljö

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

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 10%-85%

Utseende

Färg Svart

Kabellängd 6.6 ft [2 m]



Produktlängd 6.6 ft [2 m]

Produktbredd 1.6 in [41 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 2.7 oz [75.2 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 1.6 in [41 mm]

Package Height 0.6 in [15 mm]

Fraktvikt (förpackning) 4.2 oz [120 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - mDP till HDMI-kabeladapter

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


