
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter

Productcode: MDP2VGDVHD

Met deze reisadapter kunt u uw voor mDP geschikte Ultrabook™ of laptop op elk VGA- of 
HDMI®-scherm aansluiten.

De 3-in-1 Mini DisplayPort-adapter is grondig getest om compabiliteit te garanderen, en is derhalve de 
perfecte accessoire voor uw Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 Surface Pro 2 of 
Surface Book.

Waarom zou u meerdere adapters meenemen als u er slechts één nodig hebt? In plaats van drie 
verschillende adapters bij de hand te houden, biedt de mDP-reisadapter VGA-, DVI- en 
HDMI-uitgangen, zodat u de mDP-uitgang van uw laptop kunt aansluiten op elk scherm in een 
moderne vergaderruimte of klaslokaal -- een ideale plug & play oplossing voor BYOD (Bring Your Own 
Device) applicaties in uw kantoor.

Omdat de converter videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p ondersteunt, kunt u bovendien een Mini 
DisplayPort-videobron op HDMI, VGA of DVI aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De A/V-reisadapter maximaliseert mobiliteit dankzij een compact en lichtgewicht design. Het 
comfortabele design garandeert dat de adapter net zo mobiel is als uw laptop, omdat hij gemakkelijk 
in uw laptop- of draagtas past en u niet meer verschillende adapters nodig hebt. Met deze adapter 
kunt u bijna elke vergaderruimte binnenstappen en direct uw presentatie geven, waardoor u een 
prima eerste indruk maakt en niet meer in verlegenheid wordt gebracht omdat u in uw tas naar de 
juiste connector moet zoeken.

De 3-in-1 converter is compatibel met de Intel Thunderbolt-poort van uw computer en kan eenvoudig 
en zonder software of stuurprogramma's worden geïnstalleerd.

De MDP2VGDVHD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

Toepassingen

• Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat uw apparaat op bijna elk scherm kunt aansluiten 
dat u tegenkomt

• Sluit uw BYOD laptop/Ultrabook aan op een beschikbaar HDMI-, DVI- of VGA-scherm op uw werk

• Sluit een DVI-, VGA- of HDMI-scherm aan op uw Mini DisplayPort laptop, als een secundair scherm

Eigenschappen

• Drie-in-een-adapter - mDP naar VGA, mDP naar HDMI en mDP naar DVI

• Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p

• Plug & play-installatie

• Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een 
DisplayPort-signaal

• Compact

• Lichtgewicht

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Actief

AV-ingang Mini DisplayPort - 1.2

AV-uitgang DVI-D - Single-Link

HDMI - 1.4

VGA

Audio Ja



Prestaties

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Maximale analoge 
resoluties

1920x1200/1080p

Maximale digitale 
resoluties

1920x1200/1080p

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties 5.1 surround sound (afhankelijk van videobron en 
bestemming)

HDMI - 7.1 Channel Audio

VGA - No Audio Support

Connector(en)

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

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

1 - DVI-D (25-polig)

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Tegelijkertijd wordt slechts één videouitgang op de 
videoadapter ondersteund. Alsmeerdere apparaten
worden aangesloten,zal slechts één van de uitgangen 
werken.

De HDMI-poort is een passieve poort.<br/> De 
DVI-D-poort is een passieve poort. <br/> De VGA-poort 
is een actieve poort.

Maximum Cable Distance to Display refers to digital 
video. VGA distance capabilities are dependent upon the 
quality of your cabling

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)



Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Vochtigheid 10% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Kabellengte 5.9 in [150 mm]

Lengte product 10.6 in [27.0 cm]

Breedte product 1.8 in [4.5 cm]

Hoogte product 0.6 in [1.5 cm]

Gewicht product 2.0 oz [57.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.7 in [1.8 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.3 oz [66.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Mini-DisplayPort-naar-HDMI/VGA/DVI-adapter

1 - Handleiding

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


