
Thunderbolt 3 naar Dual DisplayPort Adapter DP 1.4 - Dual 4K 60Hz of Single 8K/5K 
Thunderbolt 3 naar DP Adapter - TB3 naar 2x DisplayPort Monitor Video Display 
Adapter - Mac/Windows

Productcode: TB32DP14

Met deze high-performance Thunderbolt™ 3 adapter naar Dual DisplayPort™ adapter kunt u twee 4K 
60 Hz DisplayPort schermen aan uw Windows of MacBook computer toevoegen via één Thunderbolt 3 
poort, of hij kan worden gebruikt voor de aansluiting van uw TB3 poort op een 8K scherm. De adapter 
heeft een geïntegreerde, extra lange (46 cm) kabel zodat u meer flexibiliteit heeft bij de configuratie 
van uw werkstation.

Door ondersteuning van vier keer de resolutie van 4K biedt deze 8K DisplayPort 1.4 adapter UHD 
resoluties tot 7680×4320 op één scherm en ondersteunt toepassingen met meerdere schermen bij 
lagere resoluties en vernieuwingsfrequenties (2 x 4K 60Hz). Met dergelijke configuraties heeft u alvast 
een adapter die geschikt is voor de toekomstige 8K implementatie.

De adapter heeft ook HBR3 functies en ondersteunt HDR, zodat u van levensechte beelden kunt 
genieten met meer contrast, helderheid en kleuren.

Met deze DP 1.4 multi-schermadapter blijft uw systeem maximaal presteren. In tegenstelling tot USB 
externe video-oplossingen kunt u met Thunderbolt 3 Ultra HD resoluties gebruiken en dat op beide 
schermen, zonder uw systeembronnen uit te putten.

Deze lichtgewicht videoadapter is uiterst mobiel en heeft een compact design. Hij past perfect in uw 
draagtas en is dus een geweldig accessoire voor uw MacBook of ander Thunderbolt 3 apparaat, vooral 
wanneer u vaak op verschillende locaties werkt.

De TB32DP14 heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



     

      

Toepassingen

• Sluit uw TB3 apparaat aan op één 8K scherm of twee 4K schermen

• Stream levensechte content met hoge resolutie op meerdere schermen

• Maak en bewerk grafisch intensieve content bij het gebruik van software die vele hulpbronnen 
vereist

Eigenschappen

• HOGE PRESTATIES: Thunderbolt 3 (40 Gbps) naar Dual DisplayPort 1.4 adapter met dubbele 4K 
60Hz of enkele 8K 30Hz of 5K 60Hz; HDR/DisplayHDR, HBR3, Display Stream Compression (DSC), 
HDCP 2.2/1.4

• GENIET VAN 8K: Deze adapter is getest met 8K schermen en doorstond hardware/software 
compliance testen voor optimale prestaties en kleurdiepte voor beeldvorming met hoge resolutie en 
het maken van content; neerwaarts compatibel met 4K 60Hz/5K/1440p/1080p

• HOST COMPATIBILITEIT: Werkt met TB3 apparatuur zoals Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Dell 
XPS/Latitude/Precision & HP EliteBook, MacBook Pro 16/13/Air (uigebreide dual displays op Intel Mac, 
M1 MAX & M1 PRO; single display met oudere Apple M1 chip)

• BEELDSCHERM COMPATIBILITEIT: Videoadapter met busvoeding getest met 8K en 4K (UHD) 
schermen waaronder LG, Samsung, Sony, Dell, ASUS, ACER, BenQ; geweldig voor het maken van 
content, beeldvorming en laboratoria met schermen met hoge resoluties

• GEBRUIKSVRIENDELIJK: Aluminium multi-display TB3 naar DP adapter heeft een geïntegreerde (46 
cm) kabel voor een flexibele configuratie van werkstations en kabelmanagement tussen laptop en 
adapter; installatie van Windows/macOS zonder stuurprogramma's

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

AV-ingang Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

AV-uitgang DisplayPort - 1.4



Chipsetcode Intel JHL7440

Prestaties

Maximum Cable 
Distance To Display

16.4 ft [5 m]

Video Revision DisplayPort 1.4

Ondersteunde 
resoluties

DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz

Lower resolutions and refresh rates may also be 
supported

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Bandbreedte HBR3

Audiospecificaties DisplayPort - 2 Channel Audio

Connector(en)

Connector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Connector B 2 - DisplayPort

Software

Besturingssystemen Windows® 11, 10

macOS Big Sur (11.0), Catalina (10.15), Mjave (10.14), 
High Sierra (10.13)

Android

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie MacBook Air, MacBook Pro and Mac Mini systems using 
the new Apple M1 chip support only a single external 
display over the Thunderbolt 3 ports, even when 
connected to a Thunderbolt 3 adapter with more than 
one video output. This limitation also applies to using 
multiple Thunderbolt or Type C display adapters on both 
Type C ports.

Gebruiksomgeving

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

Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)



Vochtigheid 10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zilver

Type behuizing Metal

Kabellengte 1.7 in [4.4 cm]

Lengte product 3.9 in [9.9 cm]

Breedte product 2.5 in [6.4 cm]

Hoogte product 0.6 in [1.6 cm]

Gewicht product 4.9 oz [138.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 5.5 in [14.0 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

9.5 oz [270.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Thunderbolt 3 naar Dual DisplayPort adapter

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


