
USB 3.0-naar-HDMI externe Multi-Monitor grafische videoadapter voor Mac & pc – 
DisplayLink gecertificeerd – HD 1080p

Productcode: USB32HDPRO

Met de USB32HDPRO USB 3.0-naar-HDMI-adapter kunt u een HDMI-scherm aan uw computer 
toevoegen via een USB 3.0-poort; een voordelige en gemakkelijke manier om de videomogelijkheden 
van uw Mac® of pc uit te breiden.

Met USB 3.0 ondersteuning biedt deze externe videoadapter de bandbreedte die u nodig hebt voor 
versnelde high-definition videoweergave, met videoresoluties tot 1920x1200 / 1080p. Zelfs als uw 
huidige computer geen USB 3.0-poort heeft, is de USB32HDPRO neerwaarts compatibel met USB 2.0, 
zodat u uw HDMI-scherm op uw computer kunt aansluiten en al voorbereid bent op de upgrade naar 
een USB 3.0-systeem.

Voeg de schermruimte toe die u nodig hebt voor het vereenvoudigen van multitasking en het 
maximaliseren van uw productiviteit, zonder uw computertas te moeten openen. Sommige 
computersystemen, waaronder MacBook® en Ultrabook™ laptops en kleine vormfactor-desktops zijn 
te compact om een interne videokaart te installeren. Een USB-schermadapter is daarvoor een 
gemakkelijke oplossing, omdat het werkt als een externe videokaart die alleen een USB-poort nodig 
heeft voor het spiegelen of uitbreiden van uw desktop op een ander scherm.

Installeren is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u deze DisplayLink Plug and Display gecertificeerde 
adapter aansluit op een Windows® 10-, Windows® 8- of Windows® 7-computer met internettoegang, 
worden automatisch de meest recente stuurprogramma's voor u gedownload en geïnstalleerd zodat u 
dit niet zelf hoeft te doen.

De USB32HDPRO wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Aanbevolen systeemvereisten:

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



RAM: 4 GB of hoger

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

         

   

Toepassingen

• Voeg een extra DisplayPort-beeldscherm toe en breid uw bureaublad uit zonder uw computer te 
hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren

• Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor nog betere multimediapresentaties

• Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het 
ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

• Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende 
beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm en doorzoek het internet op het andere

• Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen

• Een compacte en lichte oplossing voor reizende zakenmensen met laptops voorzien van USB 3.0, die 
de aansluiting op een tweede beeldscherm/projector mogelijk maakt

• Voeg een extra videoscherm toe aan computersystemen die niet meer kunnen worden uitgebreid 
zoals laptops, ultrabooks, MacBooks en compacte formfactor-desktops (werkstations op 
verkooppunten)

Eigenschappen

• PRESTATIE: Met de USB 3.0 naar HDMI adapter kunt u uw laptop of desktop aansluiten op een HDMI 
monitor, tv of projector via één USB Type-A poort | 1920x1200 (1080p) video | 5.1-kanaals audio (via 
HDMI) | HDCP 1.4 | 16 cm lange kabel

• HOGERE PRODUCTIVITEIT: Met deze USB-A naar HDMI adapter kunt u een scherm in uitgebreide 



modus toevoegen (in totaal 2 schermen inclusief laptop scherm) | voeg meerdere HDMI schermen toe 
met aanvullende USB-A poorten | USB busvoeding, geen extra voeding vereist; compact design

• COMPATIBILITEIT: USB naar HDMI adapter dongle is DisplayLink gecertificeerd | gegarandeerd 
compatibel met elke USB-A laptop, Ultrabook, pc desktop of kleine vormfactor systeem | adapter is 
geschikt voor USB 3.1 en 3.0 apparaten

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: Deze USB naar HDMI converter is compatibel met Windows, macOS, 
ChromeOS en Ubuntu besturingssystemen; automatische driverinstallatie bij Windows & Chrome | 
externe USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) grafische videokaart voor werkomgevingen met twee/meerdere 
schermen

• Ondersteunt 5.1-kanaals audio

• NB: Deze adapter werkt niet met macOS (v 10.13.4-6). Wij adviseren gebruikers een update naar 
10.14 of later voor gegarandeerde compatibiliteit met DisplayLink

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

AV-uitgang HDMI

Audio Ja

USB pass-through Nee

Geheugen 512MB

Chipsetcode DisplayLink - DL-3500

Prestaties

Maximale digitale 
resoluties

1920x1200 / 1080p

Ondersteunde 
resoluties

Widescreen(16/32 bit):

1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 
1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 
1152x864, 1024x768, 800x600

Ondersteuning Ja



breedbeeld:

Audiospecificaties 5.1-kanaals surround (48Khz)

Algemene specificaties Als u OS X 10.8 gebruikt, moet Apple-update 10.8.3 zijn 
geïnstalleerd voordat u de DisplayLink-software 
installeert. 10.8.3 lost diverse ernstige OS X-bugs op als 
de DisplayLink-software wordt geïnstalleerd.

MTBF 87.880 uur

Connector(en)

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

Connector B 1 - HDMI (19-polig)

Software

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

macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Ubuntu 18.04, 20.04

Chrome OS™ v55+

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Systeemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 
aanbevolen)<br/> Systeemgeheugen: 4 GB

Notitie Sluit maximaal vijf USB video adapters aan op een 
computer. Ondersteuning van meerdere adapters hangt 
af van uw systeembronnen.

Deze USB video adapter is niet geschikt voor grafisch 
intensieve toepassingen, zoals gaming

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Ingangsspanning 5V DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Opslagtemperatuur -5°C to 40°C (23°F to 104°F)



Vochtigheid 20°C tot 80°C

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 6.3 in [160 mm]

Lengte product 3.5 in [90 mm]

Breedte product 2.2 in [55 mm]

Hoogte product 0.8 in [2 cm]

Gewicht product 2.2 oz [62 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.3 in [21.2 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.6 in [40 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

6.9 oz [196 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0 naar HDMI Adapter

1 - Installatie-cd voor software

1 - Handleiding

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


