
mDP till DVI-anslutningspaket - aktiv Mini DisplayPort till HDMI-konverterare med HDMI 
till DVI-kabel på 1,8 m

Produkt ID: MDPHDDVIKIT

Detta Mini DisplayPort-anslutningspaket ger dig allt du behöver för att ansluta din Mini 
DisplayPort-dator (mDP) till din DVI-skärm, upp till 1,8 m bort.

Detta paket i två delar har en aktiv mDP till HDMI®-konverterare (MDP2HD4KS) och en HDMI till 
DVI-kabeladapter på 1,8 m (HDMIDVIMM6) som du kan använda tillsammans för att skapa en sömlös 
mDP till DVI-anslutning. Det är det perfekta tillbehöret för alla dina MacBook®- och Microsoft® 
Surface™ Pro-enheter som är utrustade med mDP.

Till skillnad från passiva videoadaptrar ger Mini DisplayPort till HDMI-konverteraren som ingår i detta 
paket en aktiv konvertering som du kan använda med en Mini DisplayPort-utgång. Det är perfekt för 
enheter som kräver aktiva adaptrar, som till exempel Microsoft® Surface™ Pro-dockningsstationen, 
eftersom det ger en aktiv mDP till DVI-anslutning.

Detta paket i två delar ger dig ett enkelt sätt att ansluta dina mDP-enheter till en DVI-skärm utan att 
behöva installera drivrutiner och ger dig dessutom möjligheten att istället ansluta en HDMI-skärm, 
med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat).

Den medföljande mDP till HDMI-konverteraren är dessutom kompatibel med Intel® 
Thunderbolt™-enheter som sänder en DisplayPort-videosignal.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



 

Användning

• Skapa en hot desk-lösning vid ditt skrivbord genom att ansluta din mDP MacBook, Surface Pro eller 
Ultrabook™ till en DVI-skärm

• Ta med dig den aktiva mDP till HDMI-adaptern tillsammans med din bärbara dator för 
BYOD-situationer på kontoret

Funktioner

• Mångsidig kabelhantering med en praktisk lösning i två delar

• Ett enkelt och problemfritt sätt att ansluta din mDP-dator till en DVI-skärm utan att drivrutiner 
behövs

• <b>Paketet innehåller:</b><br />1x aktiv mDP till HDMI-konverterare (MDP2HD4KS)<br /> 1x 1,8 
m HDMI till DVI-kabel (HDMIDVIMM6)

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

AV-ingång Mini DisplayPort - 1.2

AV-utgång DVI-D - Single-Link

Audio Ja

Prestanda

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Audio-specifikationer DVI - No Audio Support

Kontakt(er)

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

1 - HDMI (19-stifts)



Connector B 1 - HDMI (19-stifts)

1 - DVI-D (19-stifts)

Utseende

Färg Svart

Kabellängd 77.9 in [1979.3 mm]

Produktlängd 6.5 ft [2.0 m]

Produktbredd 1.6 in [40.0 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 6.5 oz [185.5 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 6.9 oz [195.3 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - mDP till HDMI-adapter

1 - HDMI till DVI-kabel på 1,8 m

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


