
SlimPort® / MyDP naar HDMI® video adapter / converter - 1080p

Productcode: SLMPT2HD

Met de SLMPT2HD Micro USB-naar-HDMI®-adapter kunt u een voor Slimport® of MyDP geschikte 
smartphone of tablet aansluiten op elke voor HDMI geschikte tv, scherm of projector.

De Slimport-naar-HDMI-adapter ondersteunt high-definition 1080p uitgangsresolutie en 7.1 kanaals 
digitale audio, voor uitstekende kwaliteit en gemak.

Deze compacte, actieve adapter heeft een Micro USB-poort aan de zijkant voor het gemakkelijk 
gelijktijdig laden van uw aangesloten mobiele apparaat, zodat het altijd gebruiksklaar is.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen

• Bekijk video met bijbehorende audio or foto’s op een groot beeldscherm via HDMI

• Sluit uw voor Slimport of MyDP geschikt apparaat aan op een tv, scherm of projector via HDMI



Eigenschappen

• Ondersteuning voor digitale audio

• Ondersteunt het gelijktijdig laden als een Micro USB-oplaadkabel op het mobiele apparaat is 
aangesloten

• Afstandsbediening van uw HDTV met CEC-functionaliteit via uw mobiele apparaat

• 1080p HD video-output

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Actief

AV-ingang Micro USB (Slimport/MyDP)

AV-uitgang HDMI - 1.4

Audio Ja

Chipsetcode Analogix - ANX7730

Prestaties

Maximum Cable 
Distance To Display

49.9 ft [15.2 m]

Maximale kabellengte 50.0 ft [15.2 m]

Maximale digitale 
resoluties

1080p

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties 7.1 kanaals surround sound

Connector(en)

Connector A 1 - Slimport®/MyDP (5-polig, USB Micro B)

1 - USB Micro-B (5-polig)

Connector B 1 - HDMI (19-polig)



Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C to 95°C (41°F to 113°F)

Opslagtemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Vochtigheid 20%-80%

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 3.9 in [100.0 mm]

Lengte product 4.9 in [12.4 cm]

Breedte product 1.0 in [26 mm]

Hoogte product 0.5 in [1.2 cm]

Gewicht product 0.7 oz [20 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.5 in [13 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.0 lb [0.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - SlimPort®/MyDP-naar-HDMI®-adapter

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


