A/V-reseadapter i aluminium: 3-i-1 Mini DisplayPort till VGA, DVI eller HDMI - 4K
Produkt ID: MDPVGDVHD4K

Denna 4-i-1 reseadapter är en bärbar lösning för att ansluta din Mini DisplayPort-dator till en VGA-,
DVI- eller HDMI®-skärm.
Adapter är VESA-certifierad för att garantera kompatibilitet med din mDP-dator.
Denna reseadapter har tillverkats med ett tåligt aluminiumhölje och har en vit inbyggd Mini
DisplayPort-kabel. Adaptern ser fantastisk ut, fungerar väl med alla mDP-enheter och är designad att
sömlöst matcha din MacBook Air eller MacBook Pro.
Istället för att fylla din datorväska med olika konverterare för olika skärmar ger denna 3-i-1 adapter
dig alla videoutgångar du behöver. Med VGA-, DVI- och HDMI-utgångar låter denna adapter dig
ansluta från din bärbara dators Mini DisplayPort-port till en skärm i styrelserummet eller klassrummet,
utan att behöva bära på en separat adapter för varje skärmtyp.
Med stöd för flera videoutgångar och en lätt och liten storlek, är denna adapter den idealiska
plug-and-play-lösningen för resor eller BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.
Adaptern har ett inbyggt magnetiskt fäste för kabelhantering. Magneten hjälper till med att vägleda
breakout-kabeln för snabb och säker förvaring vid resor och ser till att adaptern förvaras prydligt i
resväskan.
HDMI-utgången på denna adapter stöder Ultra HD 4K-upplösningar och ger fyra gånger högre
bildkvalitet än HD i 1080p. HDMI-utgången är dessutom bakåtkompatibel med lägre upplösningar,
som till exempel 1080p och 720p, så adaptern är även perfekt för din äldre videoutrustning. VGA- och
DVI-utgångarna stöder även en maximal HD-upplösning på upp till 1920x1200, så att du fortfarande
kan njuta av utmärkt videokvalitet.
Reseadaptern är kompatibel med mDP Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en
DisplayPort-signal.

MDPVGDVHD4K täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Ta med dig adaptern när du är ute och reser och du kan koppla in dig mot i stort sett alla skärmar
som du hittar
• Anslut din BYOD MacBook Pro eller MacBook Air till en tilldelad VGA-, DVI-, eller HDMI-skärm på
jobbet
• Anslut en VGA-, DVI- eller HDMI-skärm till din bärbara Mini DisplayPort dator och använd den som
en sekundär monitor

Funktioner
• 3-i-1-adapter - mDP till VGA, mDP till DVI och mDP till HDMI
• Maximal bärbarhet med inbyggd magnetisk kabelhanterare
• Enastående bildkvalitet med stöd för UHD 4K
• Kompatibel med mDP Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal
• VESA-certifierad
• Plug-and-play-installation
• Liten storlek
• Lätt design

Hårdvara
Garantipolicy

3 Years

AV-ingång

Mini DisplayPort - 1.2

AV-utgång

HDMI - 1.4
VGA
DVI-I (Digital Only) - Single-Link

Audio

Ja

Video Revision

DisplayPort 1.2

Maximum Cable
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Maximal analog
upplösning

1920 x 1200

Maximal digital
upplösning

3840 x 2160

Stödda upplösningar

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

Prestanda

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

Ja

Audio-specifikationer

HDMI-utgång - 7.1 surroundljud
DVI - No Audio Support
VGA - No Audio Support

Allmänna
specifikationer

Endast ett videouttag åt gången stöds på videoadaptern.
Om flera anslutningar har gjorts, fungerar endast ett av
uttagen.

Medeltid mellan fel
(MTBF)

1,133,293 timmar

Connector A

Mini-DisplayPort (20-stifts)

Connector B

HDMI (19-stifts)

Kontakt(er)

VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
DVI-D (25-stifts)
Särskilda
anmärkningar/krav
Obs.

HDMI-porten är en passiv port.<br/> DVI-D-porten är

en passiv port. <br/> VGA-porten är en aktiv port.
Maximum Cable Distance to Display refers to digital
video. VGA distance capabilities are dependent upon the
quality of your cabling
Miljö
Drifttemperatur

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Förvaringstemperatur

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Luftfuktighet

40%-50%RH

Färg

Silver

Detaljfärg

Vit

Kabellängd

4.3 in [11 cm]

Produktlängd

4.1 in [10.3 cm]

Produktbredd

2.2 in [55.0 mm]

Produkthöjd

0.6 in [15.0 mm]

Produktvikt

4.3 oz [121.0 g]

Package Length

5.8 in [14.7 cm]

Package Width

6.8 in [17.3 cm]

Package Height

1.3 in [32.0 mm]

Utseende

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 6.3 oz [179.0 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

A/V-reseadapter

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

