3-in-1 Adapter set voor Surface Pro 4 / Pro 3 en
Surface - mDP naar HDMI / VGA - USB 3.0 naar
GbE
Product ID: MSTP3MDPUGBK

Met deze Surface Pro adapterset haalt u meer uit uw Microsoft® Surface™ Pro of Surface Book
(neerwaarts compatibel met Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 en Surface Pro 2) door HDMI®- en
VGA-videocompatibiliteit en vaste netwerkverbinding toe te voegen.

Sluit uw Surface aan op bijna elk scherm
U kunt de veelzijdigheid van uw Microsoft Surface maximaliseren door ervoor te zorgen dat u deze op
bijna elk scherm, projector of tv kunt aansluiten. Tot deze Surface Pro accessoires behoren twee Surface
Pro Mini DisplayPort adapters, zodat u uw apparaten op elk HDMI- of VGA-scherm kunt aansluiten.
Bovendien is elke adapter in deze set compact en lichtgewicht, en dus de perfect oplossing onderweg naar
vergaderruimtes, thuis- en telewerkkantoren, tijdens vakbeurzen en in hotels en conferentiecentra.
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Verander uw netwerkverbinding in een vaste verbinding
Krijg de snelheid en betrouwbaarheid van een vaste Ethernet-verbinding met uw Surface Pro 4. Deze
Surface accessoireset bestaat uit een betrouwbare USB 3.0 naar gigabit Ethernet adapter, die
ondersteuning van vaste netwerken toevoegt, en dus ideaal is voor BYOD hot-desking, of gebruik het als
een dock-oplossing voor onderweg ter verbetering van uw werkstation.
De adapter heeft ook een geïntegreerde extra USB 3.0 poort, zodat u een USB-randapparaat, zoals een
flashdrive kunt toevoegen voor extra opslag, of een muis voor betere besturing.

Maximale mobiliteit
Uw Microsoft Surface is een van de meest veelzijdige en draagbare computers ter wereld. Neem geen
genoegen met accessoires die een externe netadapter vereisen of een grote behuizing. Deze set voegt
vier essentiële poorten (HDMI, VGA, GbE en USB 3.0) van {twee/drie} compacte adapters toe die geen
externe voeding vereisen, zodat ze gemakkelijk in uw laptop- of draagtas passen.
Alle drie onderdelen in de MSTP3MDPUGBK set worden gedekt door een 2-jarige garantie van
StarTech.com, en bovendien gratis levenslange technische ondersteuning.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Voeg een extra schermaansluiting toe voor uw Microsoft Surface Pro
3 of soortgelijke tablet
Voeg een vaste gigabit netwerkverbinding toe zonder uw USB 3.0
poort op te offeren

Features
•

•

•

Voeg A/V en netwerkverbinding toe aan uw Surface of Surface Pro,
met {twee/drie} lichtgewicht en zonder netadapter te gebruiken
accessoires, die u overal met uw Surface kunt meenemen
Compatibel met:
Surface Pro (ook bekend als Surface Pro 5)
Surface Pro 4
Surface Pro 3
Surface 3
Surface Pro 2
Setinhoud:
1x Surface Pro HDMI adapter (MDP2HDMI)
1x Surface Pro VGA adapter (MDP2VGA2)
1x Surface Ethernet adapter (USB31000SPTB)
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Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinformatie

Wat wordt er
meegeleverd

Warranty

2 Years

Breedte product

1.6 in [40 mm]

Gewicht product

3.1 oz [89 g]

Hoogte product

0.6 in [1.5 cm]

Kleur

Zwart

Lengte product

3 in [76.2 mm]

Type behuizing

Kunststof

Package Height

1.2 in [30 mm]

Package Length

5.6 in [14.2 cm]

Package Width

6.6 in [16.8 cm]

Verzendgewicht (verpakt)

6.2 oz [177 g]

Meegeleverd

1 - Mini DisplayPort-naar-HDMI®-adapter

1 - Mini DisplayPort-naar-VGA-adapter
1 - USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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