USB 3.0 till Dual DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz
Produkt ID: USB32DP24K60

Denna USB till dubbel DisplayPort-adapter gör att du kan lägga till två 4K 60 Hz DisplayPort-skärmar
till din Windows®- eller Mac-dator.
Adaptern gör att du kan använda en enda USB 3.0-port på din bärbara dator för att sända dubbel
4K-upplösning vid 60 Hz till två oberoende bildskärmar. Anslut bara adaptern till en USB 3.0-port (5
Gbps) på ditt Windows- eller Mac-system och anslut dina DisplayPort-bildskärmar till adaptern.
Med adaptern kan du njuta av bildkvaliteten med Ultra HD-video över flera skärmar, även om ditt
system inte har inbyggt stöd för 4K-videoutgång.
Med två UHD 4K-skärmar kan du arbeta mer effektivt och uppnå mer på samma tid. Tack vare
4K-prestanda för varje skärm kan du få fyra gånger skärmutrymmet jämfört med 1080p.
Med flera skärmar kan du sända olika innehåll till varje skärm med upplösningar på upp till 4096 x
2160p (60 Hz). Den dubbla DisplayPort-adaptern är idealisk för affärstillämpningar som kalkylblad,
ordbehandlare och webb-läsare. Du kan multitaska och förhandsgranska olika dataobjekt på varje
skärm. Du kan till exempel beräkna data på en skärm, skriva en rapport på den andra skärmen och
surfa på internet på skärmen till din bärbara dator.
USB32DP24K60 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Anslut två 4K-skärmar till ditt datorsystem

• Se stora kalkylblad eller flera dokument över flera skärmar
• Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar, läs din e-post på en skärm och
arbeta med dokument på en annan

Funktioner
• Öka produktiviteten genom att ansluta två oberoende skärmar genom en enda USB 3.0-port
• Enastående bildkvalitet med stöd för upplösningar på upp till 4096 x 2160p (60 Hz)
• Fungerar på Mac- och Windows®-datorer
• DisplayLink™ 4K Plug-and-Display-certifierad - automatisk installation och uppdatering av drivrutiner
• USB-driven prestanda - ingen extra strömkälla behövs
• OBSERVERA: Denna adapter fungerar inte med macOS (v 10.13.4-6). Vi rekommenderar användare
att uppdatera till 10.14 eller senare för att säkerställa kompatibilitet med DisplayLink

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

AV-ingång

USB 3.0

Portar

2

AV-utgång

DisplayPort

Audio

Ja

USB-passthrough

Nej

Minne

2GB

Chipset-ID

DisplayLink - DL-6950

Maximal digital
upplösning

Dual monitor: 4K @ 60 Hz

Stödda upplösningar

Widescreen(16/32 bit):

Prestanda

5120x2880 (using two DP ports), 4096x2160 ,
3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080,
1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768,
800x600, 640X480
Stöd för widescreen

Ja

Audio-specifikationer

Tvåkanalers stereo

Allmänna
specifikationer

Denna USB-videoadapter använder ett
DisplayLink-chipset. Om du ansluter denna enhet till en
dator tillsammans med extra USB-videoadaptrar eller
-dockningsstationer, undvik att använda enheter med
ett Trigger- eller Fresco-chipset.

Connector A

USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Connector B

DisplayPort (20-stifts)

OS-kompatibilitet

Windows XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Kontakt(er)

Mjukvara

macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0
Ubuntu 18.04, 20.04
Chrome OS™ v55+
Särskilda
anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5
rekommenderas)<br/> Systemminne: 4 GB
Obs.

Endast en USB-videoadapter stöds per dator
Denna USB-videoadapter är inte avsedd för
grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel

Ström
Power Source

Strömförsörjd via USB

Drifttemperatur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Miljö

Luftfuktighet

0~90 % RH

Färg

Svart

Kabinettyp

Av plast

Kabellängd

11.8 in [30 cm]

Produktlängd

6.1 in [15.5 cm]

Produktbredd

5.6 in [14.2 cm]

Produkthöjd

1.2 in [30.0 mm]

Produktvikt

2.6 oz [73.0 g]

Package Length

6.9 in [17.5 cm]

Package Width

1.8 in [45.0 mm]

Package Height

5.3 in [13.4 cm]

Utseende

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 5.5 oz [155.0 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

USB-videoadapter
snabbstartsguide

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

