
USB 3.0 till dubbel HDMI-adapter - 1x 4K 30Hz och 1x 1080p - Externt video- och 
grafikkort - USB Type-A till HDMI dubbel skärmadapter - Stöder endast Windows - 
Svart

Produkt ID: USB32HD2

Med denna USB till HDMI®-adapter för dubbla skärmar kan du lägga till två oberoende HDMI-skärmar 
till din dator via en enda USB 3.0-port. En av HDMI-portarna kan sända upplösningar på upp till 4K 
och den andra kan sända upplösningar på upp till 1920x1200.

Att lägga till flera skärmar till din arbetsstation kan vara svårt, särskilt om din dator inte stöder MST 
eller har flera externa videoportar. Denna USB till dubbel HDMI-adapter har två videoutgångar som 
ökar din produktivitet genom att ge dig med skärmyta att arbeta med. Med flera skärmar har du 
friheten att använda flera program samtidigt och ha referensmaterial på en skärm samtidigt som du 
skapar på den andra.

En port på denna USB-videoadapter stöder upplösningar på upp till 4K vid 30 Hz, vilket betyder att du 
kan ansluta en 4K-skärm, HDTV, eller projektor till din dator även om din bärbara dator eller ditt 
videokort inte har inbyggt stöd för att sända 4K. USB till HDMI 4K-adaptern låter dig utöka eller 
spegla din primära skärm till en Ultra HD-skärm eller -TV och ger dig den extra skärmytan du behöver 
för att förenkla flerprogramskörning och maximera din produktivitet.

Vid användning med USB 3.0-gränssnittet med hög bandbredd ger denna USB 3.0 till HDMI-adapter 
mjukare skrollning genom dokument, högre upplösningar och bättre prestanda än tidigare 
USB-adaptrar. Videoadaptern är avsedd att ha stöd för alla dina professionella program inklusive 
webbsurfning, e-post, kalkylblad och presentationer. Du kan även ha videokortet tillgängligt för mer 
krävande program som till exempel spel eller CAD-design, och samtidigt använda USB-skärmarna för 
referensmaterial.

USB32HD2 täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



      

    

Användning

• Lägg till två skärmar till din arbetsstation

• Kör flera program på olika skärmar

• Spegla din primära skärm till en UHD-skärm eller -TV

Funktioner

• PRESTANDA: USB 3.0 till dubbel HDMI-adaptern gör att du kan utöka ditt skrivbord med upp till två 
HDMI-skärmar för din bärbara eller stationära dator med en enda USB Type-A-port | 1x utgång för 
upp till 4K 30Hz (UHD) och 1x 1080p | 2-kanaler ljud (via HDMI) | HDCP 1.4

• ÖKA PRODUKTIVITETEN: Stöder totalt tre skärmar i utökat läge (inkl. skärm på bärbar dator) vid din 
arbetsstation eller när du arbetar på distans | USB-bussdriven; ingen extra strömförsörjning krävs | 
4K-porten stöder ultrabreda skärmar upp till 2560x1080

• ENKEL INSTALLATION: 25 cm ansluten kabel för ökat avstånd mellan adaptern och värdenheten för 
en arbetsyta med flera skärmar eller en HDTV-installation i styrelserum; Automatisk 
drivrutinsinstallation; Fungerar med Windows-system även om 4K-utgången inte stöds internt av 
bärbar dator/videokort

• ENDAST WINDOWS: Denna USB-A till dubbla HDMI-skärmadapter är endast kompatibel med 
Windows-operativsystem och stöder inte macOS eller Linux | Extern USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) 
grafikkortadapter för anslutning av flera skärmar

• FÖRDELAR MED STARTECH.COM: IT-proffsens förstahandsval i över 30 år. Denna USB Type-A till 
dubbel HDMI-adapterdongel stöds under 2 år av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från 
Nordamerika på flera språk, dygnet runt

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

AV-ingång USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)



Portar 2

AV-utgång HDMI

Audio Ja

USB-passthrough Nej

Minne 64MB

Chipset-ID Trigger T6-688SL

Silicon Image - Sil9136-3

Prestanda

Maximal digital 
upplösning

4K x 2K @ 30Hz

Stödda upplösningar Output 1:

3840×2160, 2560x1440, 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

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer Tvåkanalers stereo

Kontakt(er)

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

2 - HDMI (19-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

Ej avsedd för spelande

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

Miljö

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

Förvaringstemperatur -20°C to 75°C (-4°F to 176°F)

Luftfuktighet < 85 % icke-kondenserande

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 9.8 in [250 mm]

Produktlängd 12.4 in [31.5 cm]

Produktbredd 2.6 in [6.6 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 2.0 oz [56.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.1 in [20.7 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Package Height 1.5 in [3.8 cm]



Fraktvikt (förpackning) 6.5 oz [184.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-videoadapter

1 - snabbstartsguide

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


