A/V-reisadapter: 2-in-1 DisplayPort naar HDMI of
VGA
Product ID: DP2HDVGA

Met de DisplayPort naar HDMI + VGA-reisadapter kunt u uw voor DP geschikte Ultrabook™ of laptop op
elk VGA- of HDMI®-scherm aansluiten.

Aansluiting op bijna elk scherm met slechts één adapter
Waarom meerdere adapters als u er slechts één nodig heeft? Met deze enkelvoudige DisplayPort naar VGA
en HDMI adapter kunt u erop vertrouwen dat uw computer kan communiceren met elk scherm in een
moderne vergaderruimte of klaslokaal. Het is de ideale plug & play-oplossing voor BYOD (Bring Your Own
Device) applicaties op kantoor.
Omdat de converter videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p ondersteunt, kunt u bovendien uw
DisplayPort-videobron op HDMI of VGA aansluiten, zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.
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Geniet van maximale mobiliteit
De A/V-reisadapter maximaliseert mobiliteit dankzij een compact en lichtgewicht design. De comfortabele
constructie garandeert dat de adapter net zo mobiel is als uw laptop, omdat hij gemakkelijk in uw
laptoptas of draagtas past en u niet meer verschillende adapters nodig hebt.
Met deze adapter kunt u bijna elke vergaderruimte binnenstappen en direct uw presentatie geven,
waardoor u een prima eerste indruk maakt en niet meer in verlegenheid wordt gebracht omdat u in uw
tas naar de juiste connector moet zoeken. Bovendien kan de 2-in-1 converter gemakkelijk zonder
software of stuurprogramma's worden geïnstalleerd.
De DP2HDVGA van StarTech.com wordt gedekt
door een 2-jarige garantie en gratis levenslange
technische ondersteuning van StarTech.com.

www.startech.com
1 800 265 1844

Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat u uw computer op
bijna elk scherm kunt aansluiten
Sluit uw BYOD laptop/Ultrabook aan op een HDMI- of VGA-scherm op
uw werk
Sluit een VGA- of HDMI-scherm aan op uw DisplayPort laptop, als
een tweede scherm

Features
•
•
•
•
•

Met de 2-in-1 adapter kunt u uw DP-computer aansluiten op elk
HDMI- of VGA-scherm met slechts één adapter
Maximaliseer uw mobiliteit met een compacte, lichtgewicht adapter
die u gemakkelijk in uw laptoptas kunt meenemen
Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p
Plug & play-installatie
Geen netadapter benodigd
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Hardware

Warranty

2 Years

Active or Passive Adapter

Actief
Passief

Adapterstijl

Adapters

Audio

Ja

AV-ingang

DisplayPort

AV-uitgang

HDMI
VGA

Prestaties

Connector(en)

Audiospecificaties

5.1 surround sound (afhankelijk van videobron en
bestemming)

Maximale analoge resoluties

1920x1200/1080p

Maximale digitale resoluties

1920x1200/1080p

Ondersteuning breedbeeld:

Ja

Connector A

1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk

Connector B

1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie

De HDMI-poort is een passieve poort.
De VGA-poort is een actieve poort.

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid

10% - 85% rel. luchtvochtigheid

Breedte product

2.3 in [58 mm]

Gewicht product

1.3 oz [37 g]

Hoogte product

0.5 in [13 mm]

Kleur

Zwart

Lengte product

7.5 in [190 mm]

Verpakkingsinformatie

Verzendgewicht (verpakt)

1.6 oz [46 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - DisplayPort™-naar-HDMI®-/VGA-adapter

Fysieke
eigenschappen

1 - Handleiding
Product appearance and specifications are subject to change without notice.

www.startech.com
1 800 265 1844

