USB naar dual HDMI adapter - 4K
Productcode: USB32HD2

Met deze USB naar HDMI® Dual Monitor adapter kunt u twee onafhankelijke HDMI-schermen via één
USB 3.0 poort op uw computer aansluiten. Eén van de HDMI-poorten kan resoluties tot 4K weergeven,
terwijl de andere voor resoluties tot 1920 x 1200 kan worden gebruikt.
Het toevoegen van meerdere schermen aan uw werkstation kan moeilijk zijn, vooral als uw computer
MST niet ondersteunt of niet over vele externe videopoorten beschikt. Deze USB naar Dual HDMI
adapter heeft twee video outputs, waarmee u uw productiviteit kunt verhogen omdat u op meer
schermen kunt werken. Met meerdere schermen kunt u meer applicaties tegelijkertijd gebruiken, of
een scherm specifiek gebruiken voor referentiemateriaal.
Eén van de poorten van deze USB-videoadapter ondersteunt resoluties tot 4K bij 30 Hz, d.w.z. dat u
een 4K scherm, HDTV, of projector op uw computer kunt aansluiten, zelfs als de videokaart van uw
laptop of desktop 4K niet native ondersteunt. Met de USB-naar-HDMI 4K-adapter kunt uw primaire
scherm uitbreiden of spiegelen op een Ultra HD-scherm of -tv, waardoor u extra schermruimte krijgt
voor het vereenvoudigen van multitasking en het maximaliseren van uw productiviteit.
Met behulp van de USB 3.0 interface voor hoge bandbreedte kunt u met deze USB 3.0 naar HDMI
adapter gemakkelijker door documenten scrollen, hogere resoluties weergeven en een over het
algemeen betere prestatie bereiken dan vroegere USB-adapters. Deze videoadapter is bedoeld ter
ondersteuning van al uw zakelijke applicaties inclusief webbrowsing, e-mails, spreadsheets en
presentaties. U kunt uw systeemvideokaart ook beschikbaar houden voor meer veeleisende
toepassingen zoals gaming of CAD-ontwerp, terwijl u de USB-schermen als referentiemateriaal
gebruikt.
De USB32HD2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Voeg twee schermen toe aan uw werkstation
• Voer meerdere applicaties op verschillende schermen uit
• Spiegel uw primaire scherm op een UHD-scherm of -tv

Eigenschappen
• Verhoog uw productiviteit door twee onafhankelijke schermen via één USB 3.0 poort aan te sluiten
• Voeg verbazingwekkende beeldkwaliteit toe aan uw computer met ondersteuning van resoluties tot
4K
• Krijg uitzonderlijke USB-videoprestatie ter ondersteuning van uw standaard zakelijke toepassingen
• Met USB-voeding - geen extra voeding vereist
• 2-kanaals (stereo)audio-ondersteuning

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

AV-ingang

USB 3.0

Poorten

2

AV-uitgang

HDMI

Audio

Ja

USB pass-through

Nee

Geheugen

64MB

Chipsetcode

Trigger T6-688SL
Silicon Image - Sil9136-3

Prestaties
Maximale digitale
resoluties

4K x 2K @ 30Hz

Ondersteunde
resoluties

Output 1:
3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080,
1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720,
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600,
640X480

Output 2:
2048 X1152, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800,
1280x768, 1280x720, 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024,
1024x768, 800x600, 640X480

**All resolutions support 16 and 32 bit color
Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties

2-kanaals stereo

Connector A

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

Connector(en)

HDMI (19-polig)
Software
Besturingssystemen

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Microsoft
WHQL-gecertificeerd

Ja

Systeem- en
kabelvereisten

CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)

Speciale
opmerkingen /
vereisten

RAM: 4 GB of hoger
Not intended for gaming
Notitie

Deze adapter wordt niet aanbevolen voor gebruik met andere
USB-videoadapters of docking stations op dezelfde computer
This USB video adapter is not intended for graphical intensive

applications, such as gaming
Gebruiksomge
ving
Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 75°C (-4°F to 176°F)

Vochtigheid

<85% niet-condenserend

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Kabellengte

9.8 in [25 cm]

Lengte product

12.4 in [31.5 cm]

Breedte product

2.6 in [66.0 mm]

Hoogte product

0.6 in [15.0 mm]

Gewicht product

2.0 oz [56.0 g]

Package Length

8.1 in [20.7 cm]

Package Width

5.7 in [14.4 cm]

Package Height

1.5 in [38.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

6.5 oz [184.0 g]

Meegeleverd

USB-videoadapter

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

verkorte handleiding

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

