USB 3.0 till HDMI-adapter - DisplayLink-certifierad - 1080p (1920x1200) - USB Type-A
till HDMI-skärmadapterkonverterare - Externt video- och grafikkort - Windows/Mac
Produkt ID: USB32HDPRO

USB32HDPRO USB 3.0 till HDMI-adaptern låter dig lägga till en HDMI-skärm till datorn genom en USB
3.0-port för ett kostnadseffektivt och praktiskt sätt att utöka ditt Mac®- eller PC-datorsystems
videomöjligheter.
Denna externa videoadapter har stöd för USB 3.0, ger den bandbredd som behövs för snabbare
HD-videoprestanda och klarar av videoupplösningar på upp till 1920x1200/1080p. Om din nuvarande
dator inte har en ledig USB 3.0-port är USB32HDPRO bakåtkompatibel med USB 2.0 så att du kan
ansluta din HDMI-skärm till datorn och vara redo för en uppgradering till ett USB 3.0-utrustat system.
Lägg till den skärmyta du behöver för att enklare göra flera saker samtidigt och maximera
produktiviteten utan att ens öppna chassit. Vissa datorsystem, som bärbara MacBook®- och
Ultrabook™-datorer och stationära datorer med liten formfaktor, är för kompakta för att kunna
installera ett internt videokort. En USB-skärmadapter är en enkel lösning som fungerar som ett
externt videokort som bara behöver en ledig USB-port för att spegla eller utöka skrivbordet till en
annan skärm.
Installation har aldrig varit enklare. När du ansluter denna DisplayLink Plug-and-Display-certifierade
adapter till en Internet-ansluten Windows® 10-, Windows® 8- eller Windows® 7-dator laddar den
automatiskt ned de senaste drivrutinerna åt dig så att du slipper ladda ned eller installera mjukvara
manuellt.
USB32HDPRO täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Rekommenderade systemkrav:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4 GB eller högre

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Lägg till en sekundär DisplayPort-skärm och utöka skrivbordet utan att ta isär datorn för att
installera ett nytt videokort
• Lägg till flera skärmar till en enda dator och förbättra multimediapresentationer
• Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett
dokument på en annan
• Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar - kolla din e-post på en skärm
och surfa på en annan
• Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar
• En kompakt och lätt lösning för resande företagare som vill ansluta en andra skärm/projektor till sin
USB 3.0-kapabla bärbara dator
• Lägg till en extra videoutgång till datorsystem som inte har plats för utbyggnad, som till exempel
bärbara datorer, Ultrabook-datorer, MacBook-datorer och stationära datorer med kompakt formfaktor
(POS-arbetsstationer)

Funktioner
• PRESTANDA: USB 3.0 till HDMI-adaptern gör att du kan ansluta din bärbara eller stationära dator till
en HDMI-skärm eller projektor med en enda USB Type-A-port | 1920x1200 (1080p) | 5.1 kanalers
ljud (via HDMI) | HDCP 1.4 | 16 cm kabellängd
• ÖKA PRODUKTIVITETEN: USB-A till HDMI-adaptern gör att du kan lägga till en skärm i utökat läge
(2 skärmar totalt inkl. skärm på bärbar dator) | Lägg till flera HDMI-skärmar med ytterligare
tillgängliga USB-A-portar | USB-bussdriven, ingen extra strömförsörjning krävs; Kompakt design
• KOMPATIBILITET: USB till HDMI-adapterdongeln är DisplayLink-certifierad | Säkerställd
kompatibilitet med alla USB-A-utrustade bärbara datorer, Ultrabook, stationära datorer eller system
med liten formfaktor | Adaptern fungerar med enheter utrustade med USB 3.1 och 3.0
• ENKEL INSTALLATION: Denna USB till HDMI-omvandlare är OS-oberoende; Automatisk
drivrutinsinstallation med Windows och Chrome | Extern USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Grafikkortadapter
för arbetsplats med dubbla/flera skärmar
• FÖRDELAR MED STARTECH.COM: IT-proffsens förstahandsval i över 30 år. Denna USB Type-A till
HDMI-adapterdongel stöds under 2 år av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från
Nordamerika på flera språk, dygnet runt

• 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

AV-utgång

HDMI

Audio

Ja

USB-passthrough

Nej

Minne

512MB

Chipset-ID

DisplayLink - DL-3500

Maximal digital
upplösning

1920x1200 / 1080p

Stödda upplösningar

Widescreen(16/32 bit):

Prestanda

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

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960,
1152x864, 1024x768, 800x600
Stöd för widescreen

Ja

Audio-specifikationer

5.1 kanaler surround (48 kHz)

Allmänna
specifikationer

Vid användning med OS X 10.8 måste Apple update
10.8.3 installeras innan DisplayLink-mjukvaran
installeras. 10.8.3 hanterar många allvarliga buggar i OS
X som påverkar installationen av
DisplayLink-mjukvaran.
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.

Medeltid mellan fel
(MTBF)

87.880 timmar

Connector A

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

Connector B

HDMI (19-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
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+
Särskilda
anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5
rekommenderas)<br/> Systemminne: 4 GB
Obs.

Denna USB-videoadapter använder ett
DisplayLink®-chips. Om du ansluter denna enhet till en
dator tillsammans med ytterligare USB-adaptrar eller
dockningsstationer bör du undvika att använda enheter
med olika chipset, som t.ex. Trigger eller Fresco Logic®
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

Drifttemperatur

0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Förvaringstemperatur

-5°C to 40°C (23°F to 104°F)

Luftfuktighet

20°C till 80°C

Färg

Svart

Miljö

Utseende

Kabinettyp

Av plast

Kabellängd

6.3 in [16 cm]

Produktlängd

3.5 in [90 mm]

Produktbredd

2.2 in [55 mm]

Produkthöjd

0.8 in [20 mm]

Produktvikt

2.2 oz [62 g]

Package Length

8.3 in [21.2 cm]

Package Width

5.7 in [14.5 cm]

Package Height

1.6 in [40 mm]

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 6.9 oz [196 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

Adapter för anslutning mellan USB 3.0 och HDMI
Installationsskiva med mjukvara
Instruktionsbok

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

