Thunderbolt 3 till dubbel HDMI-adapter - 4k 30 Hz - endast kompatibel med Windows
Produkt ID: TB32HD2

Med denna högpresterande Thunderbolt™ 3-adapter kan du lägga till två 4K HDMI-skärmar till en
dator genom en enda Thunderbolt 3-port (USB-C™). Thunderbolt-videoadaptern är kompatibel med
datorsystem som stöder Thunderbolt 3, som till exempel modeller av Dell™ Precision och Dell XPS.
Thunderbolt 3 låter dig använda en enda port på din bärbara dator för att sända dubbel 4K-upplösning
till två oberoende skärmar. Denna prestanda gör att du kan köra de allra mest resurskrävande
programmen på två separata skärmar. Du kan sända oberoende innehåll till varje skärm med
upplösningar på upp till 4096x2160p @ 30 Hz, vilket är perfekt för att redigera 4K-video eller för att
utföra andra Ultra HD-uppgifter som till exempel skapa CAD-ritningar eller granska medicinska bilder.
Adaptern fungerar som en extern grafikadapter med 2 portar och audiostöd och är ett kompakt och
behändigt alternativ till en dockningsstation för bärbara datorer när du inte behöver alla funktioner
från en dockningsstation.
Med två UHD 4K-skärmar kan du arbeta effektivare från din bärbara dator, såsom din Dell Precision,
så att du kan få mer gjort under lika lång tid. Och eftersom varje skärm ger 4K-prestanda kan du ha
fyra gånger större skärmyta jämfört med 1080p. Kreativa proffs kan vara produktivare med friheten
att redigera 4K-video på en skärm och samtidigt granska rå videouppspelning på den andra
4K-skärmen.
Adaptern hjälper till att hålla systemet på topprestanda. Till skillnad från externa USB-videolösningar
låter Thunderbolt 3 dig välja Ultra HD 4K-upplösning vid 30Hz på båda skärmarna utan att tömma
systemets resurser.
Eftersom den är bakåtkompatibel med dina 1080p HD-skärmar är den ett perfekt tillbehör för
hemmet, kontoret eller andra skrivbordsmiljöer.
TB32HD2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
<small>Din dators Thunderbolt 3-portar kanske inte fungerar korrekt förrän du har uppdaterat en

eller flera av följande på din dator:</small>
• <small>BIOS</small>
• <small>Inbyggd Thunderbolt-programvara</small>
• <small>Drivrutiner för Thunderbolt 3-kontroller</small>
• <small>Thunderbolt 3-mjukvara</small>
<small><small>Vilka uppdateringar som behövs beror på din dator.</small></small>
<small>För en uppdaterad lista över påverkade datorer och instruktioner, se
http://thunderbolttechnology.net/updates. Om din tillverkare inte är listad på
Thunderbolt-webbplatsen, kontakta din tillverkare.</small>

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Anslut din dator till två 4K-skärmar.
• Skapa högupplöst, grafiskt krävande innehåll såsom CAD-ritningar och Photoshop-bilder.
• Skapa och redigera 4K-video samtidigt som du använder resurskrävande mjukvara.
• Multitaska genom att förhandsvisa rå utdata på en andra 4K-skärm.
• Anslut till olika system med 4K- eller 1080p-skärmar för hoteling (hot desking) vid
BYOD-situationer.
• Använd en skärm för referensmaterial, som till exempel webbplatser, samtidigt som du skapar
4K-innehåll på din andra skärm
• Visa ett kalkylblad eller arbetsblad över flera skärmar för att slippa skrolla
• Få panoramavisningar som är inbyggda i program samtidigt som du visar hjälpsamt
undervisningsinnehåll på skärmen på din bärbara dator
• Anslut din Dell XPS eller Dell Precision till två externa DP-skärmar

Funktioner
• Anslut två UHD 4K-skärmar till din dator genom en enda Thunderbolt 3-port.
• Kör resurskrävande program på 4K-skärmar vid 30 Hz utan att tömma systemets resurser

• Thunderbolt-certifierad
• Ingen extern strömadapter behövs
• Bakåtkompatibel med lägre upplösningar som HD-upplösningarna 1920x1200 och 1080p

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Active or Passive
Adapter

Aktiv

AV-ingång

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

AV-utgång

HDMI

Audio

Ja

Chipset-ID

Alpine Ridge
Parade 181HDMA1
PD TI TPS65982

Prestanda
Maximal
dataöverföringshastig
het

20 Gbps

Maximal digital
upplösning

4K @ 30 Hz

Stödda upplösningar

3840x2160
2560x1600
1920x1200
1920x1080
1280x720

Typ och hastighet

Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Connector A

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

Kontakt(er)

Connector B

HDMI (19-stifts)

OS-kompatibilitet

Microsoft Windows® 10, 8/8.1

Färg

Silver

Kabinettyp

Aluminium

Kabellängd

10.0 in [25.4 cm]

Produktlängd

13.9 in [35.3 cm]

Produktbredd

2.4 in [60 mm]

Produkthöjd

0.6 in [16 mm]

Produktvikt

3.6 oz [102 g]

Package Length

8.3 in [21 cm]

Package Width

5.7 in [14.5 cm]

Package Height

1.6 in [40 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

7.8 oz [220 g]

Ingår i paketet

Thunderbolt 3 till dubbel HDMI-adapter

Mjukvara

Utseende

Förpackning

Vad det är i
lådan

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

