
Mini DisplayPort till HDMI VGA-adapter - 4K 60 Hz

Produkt ID: MDP2VGAHD20

Denna Mini DisplayPort till HDMI VGA-adapter erbjuder en portabel lösning för anslutning av din Mini 
DP- (eller Thunderbolt 2™)-utrustade bärbara dator till en VGA- eller HDMI-skärm. Adaptern har stöd 
för High Dynamic Range (HDR) och ger skarpare bilder med förbättrad video.

Slipp besväret med att ta med olika adaptrar med hjälp av denna 2-i-1 mDP-skärmadapter. Tack vare 
både VGA- och HDMI-utgångar kan du bekvämt ansluta din bärbara dator till alla HDMI- eller 
VGA-utrustade skärmar med denna video-konverterare.

Den kompakta och lätta designen gör att reseadaptern enkelt får plats i din datorväska, vilket gör den 
perfekt för yrkesverksamma som ofta reser.

HDMI-utgången på denna Mini DisplayPort-konverterare gör att du kan utnyttja videofunktionerna 
som är inbyggda i din dators mDP- (eller Thunderbolt 2)-anslutning och levererar fantastisk 
UHD-kvalitet till din 4K 60 Hz HDMI-skärm. Dessutom har VGA-utgången stöd för HD-upplösningar på 
upp till 1920 x 1080, vilket garanterar att du inte behöver kompromissa med bildkvaliteten när du 
ansluter till en VGA-skärm eller projektor.

Med HDR-stöd får du levande bilder med ökad kontrast, ljusstyrka och färger och större ljusstyrka än 
vanlig digital bildbehandling.

Ingen ytterligare programvara eller drivrutiner behöver installeras, så denna Mini DP till HDMI 
VGA-dongel erbjuder en användarvänlig plug-and-play-upplevelse.

MDP2VGAHD20 täcks av StarTech.coms treårsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

       

Användning

• Kan anslutas till i stort sett vilken HDMI- och VGA-skärm som helst vid resor eller på kontoret

• Spela video på en sekundär HDMI- eller VGA-skärm

• Strömma, visa och redigera 4K-video på din HDMI-skärm

Funktioner

• Maximera din bärbara dators videokompatibilitet med en 2-i-1-adapter: Mini DisplayPort™ till 
HDMI® eller VGA

• Enastående bildkvalitet med UHD-videoupplösningar upp till 4K 60 Hz

• Har stöd för HDR för utökat kontrastförhållande och korrekta färger

• Kompakt, lätt adapter som du enkelt bär med dig i datorväskan

• HASSLE-FREE SETUP: Supports no driver/software plug & play setup, the Mini DisplayPort to HDMI 
VGA adapter dongle works w/ macOS, Windows, Chrome OS, & Linux; Male mDP to female HDMI/VGA 
connector

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

AV-ingång Mini DisplayPort - 1.2

AV-utgång HDMI - 2.0

VGA

Audio Ja

Chipset-ID ITE Tech - IT6564

Prestanda



Video Revision HDMI 2.0

Stödda upplösningar Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz

VGA: 1920x1080 / 60Hz

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer Mini DisplayPort - 7.1-kanalljud<br/> VGA: Inget stöd 
för audio

Allmänna 
specifikationer

HDMI: Passive

VGA: Active

Kontakt(er)

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

1 - Thunderbolt™ 2 (20-stifts)

Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 11, 10

macOS Big Sur (11.0), Catalina (10.15), Mjave (10.14), 
High Sierra (10.13)

Android

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. För att uppnå HDR måste din Mini DisplayPort-port ha 
stöd för DisplayPort 1.4 och din bildskärm ha stöd för 
HDMI 2.0b.

Miljö

Drifttemperatur 0 to 45 (32°F to 113°F)

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

Luftfuktighet 10% till 85 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Svart



Kabinettyp Av plast

Produktlängd 1.7 in [4.2 cm]

Produktbredd 2.4 in [6 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.4 cm]

Produktvikt 1.2 oz [34 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.9 in [15 cm]

Package Width 3.1 in [8 cm]

Package Height 0.8 in [2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.9 oz [54 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort till HDMI och VGA-adapter

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


