
USB 3.0 till DisplayPort-adapter - 4K 30 Hz

Produkt ID: USB32DPES2

Med den här USB- till DisplayPort-adaptern kan du ansluta din dator till en 4K DisplayPort-skärm via 
en USB 3.0 Type-A-port, även om din dator inte stöder 4K-video.

Denna USB till DP-adapter kan öka din produktivitet genom att ge mer skärmutrymme att arbeta på. 
Användningen av fler bildskärmar ger dig tillgång till två helskärmsprogram samtidigt, så att du kan 
ha referensmaterial på en bildskärm medan du arbetar på den andra. Adaptern stöder även rotation 
av skärmen för en vertikal skärm som är perfekt för visning av kalkylblad, nyhetsflöden eller 
börstelegrafer.

Multiskärmsadaptern får ström från datorns USB Type-A-port, så du behöver inte ansluta en 
skrymmande extern strömadapter. Dessutom installeras drivrutinerna snabbt och enkelt och behöver 
bara installeras en gång, oavsett hur många USB-videoadaptrar du vill ansluta.

Även om ditt system inte har stöd för 4K-videoutgång kan du med den här USB-videoadaptern få 
bildkvaliteten av Ultra HD-video. Med stöd för 4K vid 30 Hz får du en skarp och tydlig bildkvalitet som 
är fylligare och mer verkliglighetstrogen än traditionell HD, med mycket tydligare detaljer i både 
mörkare och ljusare bilder.

USB32DPES2 täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      



    

Användning

• Spegla eller utöka skrivbordet till en annan skärm

• Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar

• Visa data på flera skärmar, till exempel nyheter och aktiekurser

Funktioner

• Bli mer produktiv genom fler program på en ytterligare, oberoende bildskärm

• Få exceptionell USB-videoprestanda med stöd för videoupplösningar upp till 4K 30 Hz

• Enkel att installera och ingen extern strömadapter behövs

• Stöd för (stereoljud) i 2 kanaler

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

AV-ingång USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Portar 1

AV-utgång DisplayPort

Audio Ja

USB-passthrough Nej

Minne 64MB

Chipset-ID Trigger - T6-688L

Prestanda

Maximal digital 
upplösning

4K x 2K @ 30Hz

Stödda upplösningar Widescreen(16/32 bit):



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

Kontakt(er)

Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 11

Windows® 10 (32/64)

Windows 8 / 8.1 (32/64)

Windows 7(32/64)

Microsoft 
WHQL-certifierad

Ja

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 
rekommenderas)<br/> Systemminne: 4 GB

Obs. Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator. 
Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina 
systemresurser

Denna USB-videoadapter är inte avsedd för 
grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Inspänning 5V DC

Miljö



Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 133°F)

Förvaringstemperatur -15°C to 75°C (5°F to 167°F)

Luftfuktighet < 85 % icke-kondenserande

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 7.9 in [200 mm]

Produktlängd 3.0 in [7.5 cm]

Produktbredd 2.2 in [5.5 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.6 cm]

Produktvikt 2.0 oz [58.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.3 in [21.0 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Package Height 1.5 in [3.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 6.7 oz [190.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-videoadapter

1 - snabbstartsguide

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


