USB-naar-Dual DisplayPort-adapter - 4K 60Hz USB 3.0 (5 Gbps)
Product ID: USB32DP24K60

Met deze USB naar dual DisplayPort-adapter kunt u twee 4K 60 Hz DisplayPort-schermen aan uw
Windows®- of Mac-computer toevoegen.

Zet een dual-4K 60Hz werkstation op
Met de adapter kunt u één USB 3.0-poort van uw laptop gebruiken om dubbele 4K resolutie bij 60 Hz op
twee onafhankelijke schermen weer te geven. Steek simpelweg de adapter in een USB 3.0 (5 Gbps) poort
op uw Windows- of Mac-systeem en sluit uw DisplayPort-monitors aan op de adapter.
Met deze USB-videoadapter kunt u genieten van de beeldkwaliteit van Ultra HD video over meerdere
schermen, zelfs als uw systeem geen standaard ondersteuning biedt voor 4K videoweergave.

Maximaliseer uw schermruimte
Met twee UHD 4K-schermen kunt u efficiënter werken en meer verrichten in dezelfde hoeveelheid tijd.
Omdat elk scherm 4K-prestaties biedt, beschikt u over vier keer zoveel schermruimte als met 1080p.
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Met meerdere schermen kunt verschillende content weergeven op elk scherm met resoluties tot 4096 x
2160 p (60 Hz). De dual DisplayPort-adapter is ideaal voor zakelijke toepassingen zoals spreadsheets,
wordprocessors en web browsers. U kunt meerdere opdrachten tegelijk uitvoeren en verschillende
datapunten bekijken over elk scherm. U kunt bijvoorbeeld gegevens op een scherm berekenen, een
verslag schrijven op het tweede scherm en op het internet browsen op uw laptopscherm.
De USB32DP24K60 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Sluit twee 4K-schermen aan op uw computersysteem
Bekijk grote spreadsheets of meerdere documenten over meerdere
schermen

•

Verhoog de productiviteit door meerdere applicaties op verschillende
schermen uit te voeren; check e-mails op het ene scherm, terwijl u
een document op het andere bewerkt

Features
•
•
•
•
•

Verhoog uw productiviteit door twee onafhankelijke schermen via één
USB 3.0 poort aan te sluiten
Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties
tot 4096 x 2160p (60 Hz)
Werkt op Mac OS en Windows
DisplayLink™ 4K Plug-and-Display gecertificeerd - automatische
installatie en upgrades van stuurprogramma's
Inclusief USB-voeding - geen extra voeding vereist
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Hardware

Prestaties

Warranty

2 Years

Audio

Ja

AV-ingang

USB 3.0

AV-uitgang

DisplayPort

Chipsetcode

DisplayLink - DL-6950

Geheugen

2GB

Poorten

2

USB pass-through

Nee

Algemene specificaties

Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een DisplayLink
family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer
samen met extra USB-videoadapters of docking stations,
vermijd dan het gebruik van apparaten met een Trigger of
Fresco family chipset.

Audiospecificaties

2-kanaals stereo

Maximale digitale resoluties

Dual monitor: 4K @ 60 Hz

Ondersteunde resoluties

Widescreen(16/32 bit):
4096x2160 , 3840×2160, 2048x1152, 1920x1200,
1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768,
1280x720
Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600,
640X480

Ondersteuning breedbeeld:

Ja

Connector A

1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk

Connector B

2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk

Software

Besturingssystemen

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS™ v55+

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie

Only one USB video adapter is supported per computer

Connector(en)

This USB video adapter is not intended for graphical
intensive applications, such as gaming
Systeem- en kabelvereisten

System Processor: Quad Core 2.4GHz (i5 recommended)
System Memory: 4GB

Voeding

Inclusief voedingsadapter

Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)
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Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinformatie

Wat wordt er
meegeleverd

Opslagtemperatuur

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Vochtigheid

0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Breedte product

5.6 in [14.2 cm]

Gewicht product

5.5 oz [155 g]

Hoogte product

1.2 in [3 cm]

Kabellengte

11.8 in [300 mm]

Kleur

Zwart

Lengte product

6.9 in [17.5 cm]

Type behuizing

Kunststof

Package Height

5.3 in [13.4 cm]

Package Length

6.1 in [15.5 cm]

Package Width

1.8 in [45 mm]

Verzendgewicht (verpakt)

0.2 lb [0.1 kg]

Meegeleverd

1 - USB-videoadapter

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