
USB-C naar DisplayPort multi-monitor video splitter - 3 poorts MST hub

Productcode: MSTCDP123DP

Met deze 3-poorts USB-C naar DisplayPort MST hub kunt u drie DisplayPort schermen op uw USB 
Type-C Windows apparaat aansluiten, zodat u uw productiviteit gemakkelijk kunt maximaliseren.

Nu apparaten steeds mobieler worden dan ooit tevoren, kunt u over minder video-uitgangen 
beschikken, waardoor u dus alleen uw kleine geïntegreerde scherm kunt gebruiken. Deze MST hub lost 
dat probleem op omdat u drie schermen op uw USB-C computer kunt aansluiten, zodat multitasken 
nog gemakkelijker wordt.

Met deze USB-C naar DisplayPort splitter kunt u uw scherm op aanvullende schermen spiegelen of 
onafhankelijke content naar elk scherm streamen, waardoor hij het ideale accessoire voor reizen of 
hot-desking is.

Multi-Stream Transport (MST) technologie maakt gebruik van uw bestaande videokaart om het 
gebruik van systeembronnen tot een minimum te beperken, terwijl u tegelijkertijd UHD 4K resoluties 
voor tot twee schermen kunt bieden. Omdat de multi-monitor splitter ook HD 1080p op drie 
onafhankelijk schermen kan weergeven, is hij perfect voor alle high-resolution applicaties zoals 
grafisch ontwerp en medische beeldvorming.

MST kan eenvoudig worden geïnstalleerd, omdat het natief werkt op elk Windows apparaat dat DP Alt 
Mode over USB Type-C ondersteunt. Deze USB-C multi-monitor adapter is Thunderbolt 3 compatibel 
en biedt plug & play installatie zonder dat stuurprogramma's of software vereist zijn. Bovendien wordt 
deze DP MST hub door de USB-C poort gevoed, d.w.z. dat geen externe voedingskabels noodzakelijk 
zijn.

De MSTCDP123DP wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



     

   

Toepassingen

• Sluit extra schermen aan op uw USB-C apparaat

• Gebruik één scherm voor referentiedata zoals websites, terwijl u op een ander scherm uw 
documenten opstelt

• Combineer meerdere schermen tot een scherm zodat u niet meer zijwaarts hoeft te scrollen

• Maak een panoramische videowand voor DisplayPort narrowcasting-toepassingen

• Bewerk beelden, video- of audioclips op twee schermen in elke stand of met elke resolutie

Eigenschappen

• MEERDERE SCHERMEN VOOR WINDOWS: USB-C naar DisplayPort splitter voor de aansturing van 2x 
4K 30Hz of 3x 1080p 60Hz DP schermen via een USB-C DP Alt Mode poort (DP 1.2/HBR2/MST) zonder 
videocompressie; compatibel met Thunderbolt 3 | niet compatibel met macOS

• GEMAK: Met een vaste 30 cm kabel is deze 3-poorts MST hub met busvoeding een eenvoudige 
manier om tot drie losse schermen aan te sluiten op elk DisplayPort over USB Type-C Windows 
hostapparaat

• COMPATIBEL MET: Dell XPS / Precision / Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon / Extreme, Surface 
Laptop 3 / Book 3 / Pro 7, HP ProBook / EliteBook / Spectre / ZBook & kleinere (Mini -ITX) computers

• HOGERE PRODUCTIVITEIT: Met deze compacte multi-stream transport hub kunt u uw productiviteit 
verhogen omdat u uitgebreide of gespiegelde schermen aan uw werkstation op kantoor of in uw 
thuiskantoor kunt toevoegen

• GEBRUIKSVRIENDELIJK: Deze triple of dual monitor adapter gebruikt MST technologie voor de 
native ondersteuning van DP monitors voor een plug & play installatie zonder drivers; volledige 
compatibel met Windows systemen

• GPU CAPACITEITEN: Controleer het maximale aantal schermen dat door uw GPU wordt ondersteund; 
sommige GPU chips (zoals Intel HD Graphics) kunnen slechts maximaal drie schermen ondersteunen 
(het laptopscherm wordt uitgeschakeld bij aansluiting op drie schermen)



Hardware

Garantiebeleid 3 Years

AV-ingang USB-C

Poorten 3

AV-uitgang DisplayPort - 1.2

Audio Ja

Chipsetcode MegaChips - STDP4320 

 VIA/VLI - VL100

Prestaties

Maximum Cable 
Distance To Display

6.6 ft [2 m]

Maximale digitale 
resoluties

3840x2160 @ 30hz

Ondersteunde 
resoluties

<p>Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached 
displays. Higher resolutions can restrict the available 
bandwidth with the remaining ports, please see our 
guideline below for determining an ideal resolution for 
your setup.</p><p>Average resolution bandwidth 
allocation</p><p><small>1920x1080 (High-definition 
1080p) @60hz - 22%

1920x1200 @60hz - 30%

2560x1440 @60hz - 35%

2560x1600 @60hz - 38%

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%</small></p>
<p><small>Note: Exceeding 100% will reduce 
functionality.</small></p>

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties DisplayPort - 5.1 Channel Audio

Connector(en)

Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode

Connector B 3 - DisplayPort (20-polig)



Software

Besturingssystemen Windows 11, 10, 8.1, 8

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Your USB-C equipped device must support video (DP alt 
mode) to work with this adapter

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 12.7 in [322 mm]

Lengte product 3.1 in [7.8 cm]

Breedte product 2.4 in [6.0 cm]

Hoogte product 0.7 in [1.8 cm]

Gewicht product 3.0 oz [86.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

6.0 oz [169.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - MST hub



1 - verkorte handleiding

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


