SlimPort/MyDP till VGA-videokonverterare – Micro
USB till VGA-adapter för HP ChromeBook 11 –
1080p
Product ID: SLMPT2VGA

SLMPT2VGA Micro USB (SlimPort) till VGA-adaptern låter dig ansluta din SlimPort/MyDP-kapabla bärbara
dator eller smarttelefon till en VGA-utrustad TV, skärm eller projektor. Adaptern är perfekt för att utöka
arbetsytan eller för att visa innehåll från HP Chromebook 11-datorn, LG Optimus G Pro- eller G2smarttelefonen på en större skärm och är ett enkelt sätt att öka produktiviteten eller dela skärmen för
gruppvisning.
SlimPort till VGA-adaptern stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 med 60 bildrutor per sekund
och ger video med hög upplösning till skärmen utan att förlora videokvalitet på spel eller filmer. Du kan
även använda audioutgången på 3,5 mm på källenheten för att ge audio i stereo till dina högtalare; anslut
helt enkelt en 3,5 mm audiokabel från källenheten till skärmen eller högtalarsystemet.
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Dessutom har denna kompakta och lätta adapter en Micro USB-port på sidan som låter dig ladda din
mobila enhet samtidigt som du använder den för att visa innehåll på en annan skärm vilket gör adaptern
till ett praktiskt och väldigt bärbart tillbehör för anslutning av SlimPort/MyDP-enheten till en större skärm
även när du är på språng.
SlimPort-adaptern är avsedd att visa användargenererat innehåll som presentationer, dokument och
kalkylblad på en VGA-projektor eller -skärm. HDCP-krypterat innehåll visas inte och eftersom vissa
enheter krypterar allt innehåll som HDCP kommer dessa enheter inte att fungera med adaptern.
Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Anslut en SlimPort/MyDP-kapabel enhet som t.ex. en HP
Chromebook eller LG Optimus G Pro & LG G2 till en TV, skärm eller
projektor genom VGA

•

Visa videoinnehåll som t.ex. en presentation från din SlimPortkapabla smarttelefon eller dator till en VGA-projektor
Dela foton eller filmer från din SlimPort-kapabla enhet till ditt VGAkapabla hemmabiosystem

•

Features
•
•
•
•

Stöder videoupplösning på upp till 1920x1200 vid 60 FPS
Stöder simultan laddning när en Micro USB-laddningskabel är
ansluten till den mobila enheten
Kompakt design med låg vikt
Stöder HP Chromebook 11 och LG Optimus G Pro- & LG G2smarttelefoner
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Warranty

2 Years

Active or Passive Adapter

Aktiv

Audio

Nej

AV-ingång

Micro USB (Slimport/MyDP)

AV-utgång

VGA

Chipset-ID

Analogix - 7732

Maximal analog upplösning

1920 x 1200

Maximal kabellängd

1.6 ft [0.5 m]

Stöd för widescreen

Ja

Connector A

1 - Slimport®/MyDP (5-stifts, USB Micro B) Hane

Connector B

1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona

Kontakttyp(er)

1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs.

HDCP-krypterat innehåll visas ej

Miljö

Drifttemperatur

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Färg

Svart

Kabellängd

3.9 in [10 cm]

Produktbredd

1 in [26 mm]

Produkthöjd

0.4 in [1 cm]

Produktlängd

5.5 in [14 cm]

Produktvikt

0.5 oz [13 g]

Fraktvikt (förpackning)

1.4 oz [40 g]

Package Height

0.8 in [20 mm]

Package Length

5.9 in [15 cm]

Package Width

3.1 in [80 mm]

Ingår i paketet

1 - SlimPort till VGA-adapter

Hårdvara

Prestanda

Kontakt(er)

Utseende

Förpackning

Vad det är i lådan

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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