
MST-hubb med två portar för USB-C till DisplayPort - 4K 30 Hz

Produkt ID: MSTCDP122DP

Med denna USB-C till DisplayPort MST-hubb kan du ansluta två DisplayPort-skärmar till din USB 
Type-C Windows-enhet, vilket hjälper dig att maximera din produktivitet.

Då dagens enheter blir allt mer bärbara kan du inte låta dig begränsas till färre videoutgångar och din 
lilla integrerade skärm. Denna multiströmningstransporthubb ger dig en lösning som låter dig ansluta 
två separata bildskärmar till din USB-C-dator, vilket gör det mycket enklare att göra flera saker 
samtidigt.

Med denna USB-C till DisplayPort-adapter för dubbelskärm kan du spegla din bildskärm på ytterligare 
bildskärmar eller strömma oberoende innehåll till varje bildskärm, vilket gör den till det perfekta 
tillbehöret för resor eller "hot-desking".

MST-teknik använder ditt befintliga videokort för att minimera användningen av systemets resurser 
och samtidigt ge Ultra HD 4K-upplösningar för två skärmar eller displayer samtidigt. Eftersom splittern 
för dubbla skärmar kan sända HD i 1080p och UHD 4K är den dessutom perfekt för alla högupplösta 
uppgifter som till exempel grafisk design och CAD-ritningar.

Multiströmningstransport erbjuder en problemfri installation tack vare inbyggt stöd för alla 
Windows-enheter som stöder DP alt-läge över USB Type-C. Den här USB-C-adaptern för dubbelskärm 
är Thunderbolt 3-kompatibel och erbjuder garanterad snabbkoppling och installation utan särskilda 
drivrutiner eller programvaror.   Dessutom drivs denna DP MST-hubb av USB-C-porten, vilket innebär 
att ingen extern nätkabel behövs.

MSTCDP122DP täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

    

Användning

• Utvidga skrivbordet till ytterligare bildskärmar eller skärmar

• Skapa dynamisk digital skyltning med en panoramavideovägg

• Undvik sidrullning genom visning på dubbla skärmar

• Redigera media på flera skärmar i alla riktningar

• Perfekt för resor eller "hot-desking"

Funktioner

• FLERA SKÄRMAR FÖR WINDOWS: USB-C till DisplayPort-splitter för att köra 2x 4K 30 Hz eller 2x 
1080p 60 Hz DP-skärmar via en USB-C DP alt-läge-port (DP 1.2/HBR2/MST) utan videokomprimering; 
Thunderbolt 3-kompatibel | Inte kompatibel med macOS

• MST-tekniken använder ditt befintliga grafikkort för att minimera användningen av systemresurser

• KOMPATIBEL MED: Dell XPS / Precision / Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon / Extreme, Surface 
Laptop 3 / Book 3 / Pro 7, HP ProBook / EliteBook / Spectre / ZBook och mindre (Mini-ITX) datorer | 
Kräver värdsystem som stöder DP alt-läge 1.2/HBR2/MST

• Ger en problemfri anslutning via den reversibla USB-C-kontakten

• EASY TO USE: This dual monitor adapter uses MST technology to natively support your DP monitors 
allowing for a driverless plug-and-play setup; fully compatible with Windows systems

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

AV-ingång USB-C

Portar 2

AV-utgång DisplayPort - 1.2



Audio Ja

Chipset-ID MegaChips - STDP4320

VIA/VLI - VL100

Prestanda

Maximum Cable 
Distance To Display

6.6 ft [2 m]

Maximal digital 
upplösning

3840x2160 @ 30 Hz

Stödda upplösningar <p>Obs.: MST delar 21,6 Gbps över alla anslutna 
skärmar. Högre upplösningar kan begränsa den 
tillgängliga bandbredden för resterande portar, se våra 
riktlinjer nedan för att avgöra den idealiska 
upplösningen för din konfiguration.</p> 
<p>Genomsnittlig upplösning 
bandbreddsallokering</p> <p><small>1920x1080 (HD 
1080p) @ 60 Hz - 22 %

 1920x1200 @ 60 Hz - 30 %

 2560x1440 @ 60 Hz - 35 %

 2560x1600 @ 60 Hz - 38 %

 3840x2160 (Ultra HD 4K) @ 30 Hz - 
38%</small></p> <p><small>Obs.: Att gå över 100 
% reducerar funktionaliteten.</small></p>

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer DisplayPort - 5.1 Channel Audio

Kontakt(er)

Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge

Connector B 2 - DisplayPort (20-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Microsoft Windows® 11, 10, 8/8.1, 7

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. DisplayPort 1.2 med MST+HBR2-stöd från GPU krävs för 
oberoende sändningar till skärmar

Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video (DP 



Alt-läge) för att fungera med denna adapter

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

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

Luftfuktighet 50-90 %

Utseende

Färg Svart

Kabellängd 12.8 in [32.4 cm]

Produktlängd 15.2 in [38.6 cm]

Produktbredd 2.3 in [5.8 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.4 cm]

Produktvikt 1.6 oz [44.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.8 in [17.2 cm]

Package Width 5.6 in [14.3 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 4.7 oz [133.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - MST-hubb

1 - snabbstartsguide

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


