
Triple-Head DisplayPort Adapter

Productcode: SP123DP

De SP123DP Triple-Head DisplayPort® Multi-Monitor Grafische Uitbreidingsmodule/Adapter is een 
externe multi-monitor splitter waarmee u meerdere beeldschermen (tot drie) kunt toevoegen aan een 
desktopcomputer of laptop vanaf een enkele DisplayPort-bron.

Met deze veelzijdige grafische uitbreidingsmodule kunt u 3 DisplayPort-monitoren samenvoegen tot 
een enkel scherm, voor een panoramische weergave in resoluties tot 3840x1024 - dit alles zonder de 
computerbehuizing te hoeven openen. Met de uitbreidingsmodule kunt u ook uw hoofdscherm 
dupliceren (klonen), waarbij u het apparaat gebruikt als 3-poort DisplayPort-splitter.

De grafische uitbreidingsmodule is compatibel met een DisplayPort-videokaart en -beeldschermen, 
waarbij er geen installatie van software nodig is voor multi-monitor-toepassingen, wat de configuratie 
vereenvoudigt en tijd bespaart.

De SP123DP wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

Toepassingen

• Geeft een maximale resolutie weer van 3840x1024 over drie beeldschermen



• Dupliceer uw primaire beeldscherm en gebruik de SP123DP grafische uitbreidingsmodule als een 
3-poort splitter

• Geniet van het panoramische uitzicht in computerspellen en geef op een beeldscherm tegelijkertijd 
nuttige codes of tips weer

• Maak een panoramische videowand voor DisplayPort narrowcasting-toepassingen

• Bewerk foto's, video of audio verspreid over drie beeldschermen

• Perfect voor het weergeven van een groot Excel-werkblad verspreid over drie monitoren, om niet 
zijwaarts te hoeven bladeren

Eigenschappen

• Ondersteunt resoluties tot 3840x1024 wanneer aangesloten op drie beeldschermen

• Snelle en eenvoudige installatie, waarvoor geen software of drivers nodig zijn

• Compatibel met elke DisplayPort-videokaart

• Geeft een single-mode DisplayPort-signaal uit

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 3

Prestaties

Maximale digitale 
resoluties

One Display: 1920x1200

  Two Displays: 3840x1200 

  Three Displays: 3840x1024

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Algemene specificaties NB: Actieve adapters noodzakelijk bij de omzetting van 
dit apparaat naar HDMI of DVI.

Connector(en)

Connector A 1 - DisplayPort (20-polig)

Connector B 3 - DisplayPort (20-polig)



Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Maximale resolutie is afhankelijk van de videokaart.  Een 
videkaart in staat tot het weergeven van een maximale 
resolutie van 3840x1024 vanaf een DisplayPort-poort 
kan drie monitoren voorzien van 1280x1024.

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power-indicator

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 110V-240V AC

Ingangsstroom 0.5 A

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 2A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype N

Vermogensopname 10

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

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

Vochtigheid 0% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 5.2 in [13.1 cm]

Breedte product 2.6 in [65.0 mm]

Hoogte product 1.0 in [2.6 cm]



Gewicht product 9.5 oz [270.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 10.7 in [27.3 cm]

Package Width 7.5 in [19.0 cm]

Package Height 3.1 in [79.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.7 lb [0.8 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 3-poort DisplayPort Verdeler / Splitter

1 - Voedingsadapter

1 - Handleiding

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


