
3-ports multi-bildskärmsadapter - DisplayPort 1.4 till 3x 4K DisplayPort-video-splitter - 
Dubbel eller tredubbel 4K - DisplayPort MST-hubb för flera bildskärmar - Endast för 
datorer med Windows

Produkt ID: MST14DP123DP

Denna 3-port DisplayPort MST hubb låter dig skapa en högpresterande arbetsstation genom att 
ansluta tre DisplayPort bildskärmar till din DisplayPort enhet, som hjälper till att öka och maximera din 
produktivitet. Multimotor splittern stödjer High Dynamic Range (HDR) och ger skarpare bilder med 
förbättrad video.

Denna DP 1.4 MST-hubb ger fyra gånger upplösningen på 4K och fantastisk kvalitet på UHD vid 
upplösningar på upp till 7680×4320 vid 30Hz på en enda bildskärm och stöder flerskärms 
applikationer med lägre upplösningar och uppdateringsfrekvens, vilket möjliggör en dynamisk 
arbetsmiljö oavsett om du är på kontoret, hemma eller ute och reser.

Denna DisplayPort till 3x DisplayPort MST hubb gör att du kan seriekoppla tre bildskärmar till din DP 
dator, vilket gör det enklare att göra flera saker samtidigt. Med denna video-splitter för flera skärmar 
kan du spegla din skärm på flera bildskärmar, strömma oberoende innehåll till varje bildskärm eller 
förlänga din skärm för att skapa en videoväggseffekt.

Multiströmningstransport erbjuder en problemfri installation tack vare inbyggt stöd för alla 
Windows-enheter. Det erbjuder plug-and-play-installation utan drivrutiner eller programvara. 
Dessutom är DisplayPort MST hubben bus-strömförsedd (med den medföljande mikro-USB-kabeln), 
skapar en ultraportabellösning för affärs- och IT-proffs.

MST14DP123DP täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

    

Användning

• Strömma eller utöka skrivbordet med ytterligare tre UHD-bildskärmar, TV-apparater eller projektorer

• Visa skarp digital skyltning med en panoramavideovägg

• Skapa iögonfallande bilder för fotografi och videografi

• Strömma högupplöst, levande innehåll på flera bildskärmar

Funktioner

• MULTI-BILDSKÄRMSADAPTER FÖR WINDOWS: Tredubbel DisplayPort MST-hubb driver upp till 3 x 
DisplayPort-skärmar i utökat eller dubblerat läge med en DP-port på Windows stationära datorer eller 
bärbara datorer | Ej kompatibel med macOS

• SKÄRMUPPLÖSNING: 3-ports DisplayPort MST-hubb stöder upp till 3 x 4K 30 Hz (UHD) på 3 skärmar 
| eller dubbel 4K 60 Hz | eller enkel 5K 60 Hz + 1080p | Stöder 3 ultrabreda skärmar upp till 
3440x1440 | HDR för hög kontrastfärg | Fungerar med DP 1.2 (lägre upplösningar)

• KOMPATIBILITET: DisplayPort MST-video-splitter för tre skärmar fungerar med bärbara datorer, 
stationära datorer eller grafikkort | Kräver värdsystem med DP 1.4/HBR3/MST eller senare från HP, 
Dell, Lenovo och AMD, Nvidia och Intel grafikkort

• BEKVÄMLIGHET: MST-hubb med inbyggda 30 cm kablar för både ström (USB-bussdriven) och video 
(DP); med den här tredubbla skärmsplittern slipper du allt trassel på din arbetsplats och du behöver 
inte leta efter ett strömuttag

• GPU CAPABILITIES: Please verify maximum number of displays supported by your GPU; Some GPU 
chips (such as Intel HD Graphics) are only capable of supporting a maximum of three displays (laptop 
screen may be disabled when connected to three monitors)

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv



AV-ingång DisplayPort - 1.4

Portar 3

AV-utgång DisplayPort - 1.4

Audio Ja

Chipset-ID Synaptics VMM5330

Prestanda

Maximum Cable 
Distance To Display

6.6 ft [2 m]

Video Revision DisplayPort 1.4

Stödda upplösningar DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer DisplayPort - 7.1 Channel Audio

Kontakt(er)

Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts)

Connector B 3 - DisplayPort (20 pin) Female

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows 11(32/64)

Windows 10 (32/64)

Windows 8/8.1 (32/64)

Windows 7(32/64)

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Inspänning 5V DC

Miljö

Drifttemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Luftfuktighet 5 % till 90 % RH icke-kondenserande



Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 9.8 in [25.0 cm]

Produktbredd 1.7 in [4.3 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.4 cm]

Produktvikt 1.9 oz [55.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 9.1 in [23.0 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 3.0 oz [84.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - DisplayPort MST-hubb

1 - Micro-USB-strömkabel

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


