
Mini DisplayPort naar HDMI Adapter, mDP naar HDMI Video Converter, 1080p, Mini DP 
of Thunderbolt 1/2 Mac/PC naar HDMI Monitor/Display, Passieve mDP 1.2 naar HDMI 
Dongle, Wit

Productcode: MDP2HDW

De MDP2HDW passieve Mini DisplayPort®-naar-HDMI®-videoadapter/converter (wit) biedt een 
handige HDMI/Mini-DisplayPort-verbinding, waardoor u een HDMI-computerbeeldscherm of televisie 
op een apparaat met een Mini-DisplayPort-uitgang kunt aansluiten zonder daarvoor uw monitor te 
hoeven upgraden.

De adapter ondersteunt een hoge resolutie-output van maximaal 1920x1200 en is dus een kwalitatief 
hoogwaardige oplossing voor spiegeling of het uitbreiden van een computerdesktop naar een tweede 
beeldscherm.

Deze veelzijdige Mini DisplayPort-naar-HDMI-adapter vereist een multimode DisplayPort-poort 
(DisplayPort ++)-verbinding om te kunnen functioneren en is compatibel met Intel® Thunderbolt™ 
output, wanneer de adapter via een Thunderbolt™ I/O-poort rechtstreeks op een ondersteunende 
DisplayPort wordt aangesloten.

Indien de videobron dit toelaat, is deze adapter ook geschikt om audio door te laten.  Raadpleeg de 
videobronhandleiding om na te gaan of deze ook audio ondersteunt.

Gedekt door een StarTech.com3 jarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     



Toepassingen

• Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen

• Blijf uw bestaande HDMI-monitor gebruiken met uw nieuw Mini-DisplayPort®-apparaat

• Ideaal om uw HDMI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

• PRODUCT PERFORMANCE: Mini DisplayPort 1.2 naar HDMI 1.4 adapter verbindt uw mDP host met 
een HDMI scherm | Ondersteunt 1920x1200 of 1080p 60Hz video, 7.1ch Audio, HDCP 1.4, DPCP | 
13cm vaste kabel | Wit

• HOST COMPATIBILITEIT: Passieve Mini DP naar HDMI display adapter ondersteunt mDP++ bronnen 
waaronder TB 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, desktops (AMD 
FirePro/NVidia Quadro), laptops, mini itx computers, Intel NUC & docks

• HOGERE PRODUCTIVITEIT: Mini DisplayPort-naar-HDMI-adapter sluit een 
HDMI-monitor/TV/projector of een tweede beeldscherm aan uw workstation; Compact ontwerp met 
small form factor maakt het eenvoudig om mee te nemen onderweg

• BETROUWBARE VERBINDING: MiniDisplayPort naar HDMI video converter is ontworpen met 
vernikkelde connectoren om een betere signaalkwaliteit te garanderen | Getest met HDMI-kabels tot 
15m |mDP Male naar HDMI Female

• GEBRUIKSVRIENDELIJK: Zonder software of drivers werkt de mDP naar HDMI adapter dongle met 
elk OS inclusief macOS, Windows & Ubuntu; Compatibel met MiniDP apparatuur zoals Microsoft 
Surface PC's of TB1/TB2 MacBooks

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Passief

AV-ingang Mini DisplayPort - 1.2

AV-uitgang HDMI - 1.4

Audio Ja

Industriestandaarden DisplayPort 1.1a 

HDMI 1.3a



Chipsetcode NXP - PTN3361

Prestaties

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Maximale digitale 
resoluties

1920x1200 / 1080p

Audiospecificaties 5.1 Surround-geluid

Connector(en)

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

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

DP++ (DisplayPort++) poort vereist op videokaart of 
videobron (doorgave van DVI en HDMI dient te worden 
ondersteund)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

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

Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Wit

Kabellengte 4.7 in [120 mm]

Lengte product 6.7 in [17 cm]

Breedte product 1.6 in [40 mm]

Hoogte product 0.6 in [1.5 cm]

Gewicht product 0.8 oz [24 g]

Verpakkingsinform
atie



Verpakkingsaantal 1

Package Length 9.4 in [24 cm]

Package Width 6.3 in [16 cm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.8 oz [50 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Mini-DisplayPort® naar HDMI® adapter

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


