
3-ports multi-bildskärmsadapter - DisplayPort 1.2 MST-hubb till dubbel 4K 30 Hz och 1x 
1080p - Video-splitter för utökat skrivbordsläge endast på Windows-datorer - DP till 3x 
DP-skärmar

Produkt ID: MSTDP123DP

This MST hub lets you connect three monitors to your DisplayPort™ (DP) 1.2 equipped Windows® 
laptop or desktop.

The newest generations of computers are more portable than ever, which often means that you’re left 
with fewer video outputs and smaller integrated screens. This MST hub solves both of these problems 
by letting you connect three additional displays to your computer, which makes multitasking much 
easier.

With the MST hub, you can use DisplayPort video adapters and cable adapters that enable you to 
connect HDMI, VGA or DVI displays. This ensures your MST hub will be compatible with virtually any 
television, monitor or projector. This MST hub is VESA and DisplayPort certified to support DP 1.2 
enabled systems, for seamless integration with your existing video equipment.

Using the MST hub, you can extend your desktop onto additional monitors and stream independent 
content to each display giving you the freedom to multitask and increase your productivity. You can 
also mirror the same image onto multiple displays for remote viewing applications such as digital 
signage.

MST technology uses your existing video card to minimize the use of system resources while delivering 
Ultra HD 4K resolutions. This unprecedented performance makes MST perfect for high-resolution 
applications such as graphic design, gaming and medical imaging.

The MSTDP123DP supports plug-and-play installation for a hassle-free setup, and is backed by a 
StarTech.com 3-year warranty and free lifetime technical support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

    

Användning

• Använd en skärm för referensmaterial, som till exempel webbplatser, samtidigt som du skriver ett 
dokument på en annan

• Docka din DP 1.2-enhet och lägg till tre högupplösta skärmar vid din arbetsstation

• Skapa en videovägg med panorama för digitala DisplayPort-skyltar

• Redigera bilder, video- eller audio-klipp över tre skärmar i vilken orientering eller upplösning som 
helst

• Perfekt för att visa ett kalkylblad/arbetsblad över alla tre skärmarna för att slippa skrolla

• Njut av panoramabilder i spel och visa samtidigt hjälpsamma koder/guider på en tredje skärm

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: DP MST-hubb för tre skärmar stöder upplösningar upp till 2x 4K 30 Hz + 1x 
1080p 60 Hz på tre skärmar eller tre ultrabreda skärmar upp till 2560x1080 60 Hz

• KOMPATIBILITET: DisplayPort MST-videosplitter med 3 portar kräver värdsystem med DP 
1.2/HBR2/MST eller senare från HP, Dell och Lenovo samt AMD-, NVidia- och Intel-grafikkort. Inte 
kompatibel med bärbara datorer med HDMI-utgångsportar

• ÖKA PRODUKTIVITETEN: Öka produktiviteten genom att utöka skrivbordet vid din arbetsstation på 
kontoret/hemmakontoret. MST-tekniken använder din GPU/grafikkortsprestanda för att leverera 
okomprimerad video och förbruka minimalt med systemresurser

• GPU-KAPACITET: Kontrollera det maximala antalet skärmar som stöds av din GPU; Vissa GPU-chips 
(som Intel HD Graphics) har endast stöd för maximalt tre skärmar (skärm på bärbar dator kan 
inaktiveras när den är ansluten till tre skärmar)



Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Aktiv

AV-ingång DisplayPort - 1.2

Portar 3

AV-utgång DisplayPort - 1.2

Audio Ja

Chipset-ID MegaChips - STDP4320

Prestanda

Maximum Cable 
Distance To Display

6.6 ft [2 m]

Maximal digital 
upplösning

Upp till 4K

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer DisplayPort - 5.1 Channel Audio

Kontakt(er)

Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts)

Connector B 3 - DisplayPort (20-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows 11

Windows 10 (32/64)

Windows 8/8.1 (32/64)

Windows 7(32/64)

Särskilda 
anmärkningar/krav

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

Ström



Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 5V DC

Inström 0.5 A

Utspänning 5 DC

Utström 3A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp N

Strömförbrukning 15

Miljö

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

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

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 7.5 in [19 cm]

Produktlängd 7.9 in [20.0 cm]

Produktbredd 3.1 in [7.8 cm]

Produkthöjd 0.8 in [2.0 cm]

Produktvikt 3.5 oz [99.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.1 in [15.5 cm]

Package Width 9.0 in [22.9 cm]

Package Height 2.2 in [5.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 14.4 oz [409.0 g]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - DisplayPort™ MST-hubb med 3 portar för flera 
skärmar

1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AUS)

1 - Instruktionsbok

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


