
Aluminium A/V reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA, DVI of HDMI - 4K

Productcode: MDPVGDVHD4K

Deze 3-in-1 reisadapter is een draagbare oplossing voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort 
computer op een VGA-, DVI- of HDMI® -scherm.

De adapter is VESA-gecertificeerd voor gegarandeerde compatibiliteit met uw mDP-computer.

Deze reisadapter is voorzien van een stevige aluminiumbehuizing en heeft een geïntegreerde puur 
witte Mini DisplayPort-kabel. Naast dat de adapter er goed uitziet en goed werkt met elk 
mDP-apparaat, is het design van deze adapter speciaal ontworpen voor uw MacBook Air of MacBook 
Pro.

In plaats van uw laptoptas te vullen met verschillende converters voor verschillende schermen, biedt 
deze 3-in-1 adapter alle video-uitgangen die u nodig hebt. Met VGA-, DVI- en HDMI-uitgangen kunt u 
met deze adapter de Mini DisplayPort-poort van uw laptop aansluiten op elk scherm in een 
vergaderruimte of klaslokaal, zonder dat u voor elk schermtype een aparte adapter hoeft mee te 
nemen.

Met ondersteuning van meerdere video-uitgangen en een lichtgewicht, compact design is deze adapter 
de ideale plug & play-oplossing voor op reis of BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

De adapter heeft een geïntegreerde magnetische bevestiging voor kabelbeheer. De magneet geleidt 
de breakout-kabel naar zijn plaats voor snelle en veilige opslag tijdens reizen, waardoor de adapter 
netjes in uw reistas wordt bewaard.

De HDMI-uitgang van deze adapter ondersteunt Ultra HD 4K resoluties, en biedt vier keer de 
beeldkwaliteit van high-definition 1080p. De HDMI-uitgang is ook neerwaarts compatibel met lagere 
resoluties, zoals 1080p en 720p, zodat de adapter ook bij uitstek geschikt is voor uw oudere 
videoapparatuur. De VGA- en DVI-uitgangen ondersteunen ook een maximale high-definition resolutie 
van 1920 x 1200, zodat u kunt blijven genieten van uitstekende videokwaliteit.

De reisadapter is compatibel met mDP Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor output 



van een DisplayPort-signaal

De MDPVGDVHD4K 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 vrijwel elk scherm kunt aansluiten 
dat u tegenkomt

• Sluit uw BYOD MacBook Pro of MacBook Air aan op een VGA-, DVI- of HDMI-scherm op het werk

• Sluit een VGA-, DVI- of HDMI-scherm aan op uw Mini DisplayPort laptop, en gebruik dit als een 
tweede scherm

Eigenschappen

• 3-in-1-adapter - mDP naar VGA, mDP naar DVI en mDP naar HDMI

• Maximale mobiliteit met geïntegreerde magnetische kabelmanager

• Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van UHD 4K

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

• VESA gecertificeerd

• Plug & play installatie

• Compact

• Lichtgewicht

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

AV-ingang Mini DisplayPort - 1.2



AV-uitgang HDMI - 1.4

VGA

DVI-I (Digital Only) - Single-Link

Audio Ja

Prestaties

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Video Revision DisplayPort 1.2

Maximale analoge 
resoluties

1920 x 1200

Maximale digitale 
resoluties

3840 x 2160

Ondersteunde 
resoluties

HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 
1920 x 1080, 1280 x 720 

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 
720

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties HDMI-uitgang - 7.1 surround sound

DVI - No Audio Support

VGA - No Audio Support

Algemene specificaties Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de 
videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen 
zal slechts één van de uitgangen werken.

MTBF 1,133,293 uren

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 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 70°C (32°F to 158°F)

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

Vochtigheid 40%-50% RV

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zilver

Accentkleur Wit

Kabellengte 4.3 in [110 mm]

Lengte product 4.1 in [10.3 cm]

Breedte product 2.2 in [5.5 cm]

Hoogte product 0.6 in [1.5 cm]

Gewicht product 4.3 oz [121.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.8 in [14.7 cm]

Package Width 6.8 in [17.3 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]



Verzendgewicht 
(verpakt)

6.3 oz [179.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - A/V-reisadapter

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


