HDMI till DisplayPort-adapter - 4K 30 Hz
Product ID: HD2DP

Denna HDMI® till DisplayPort™-adapter låter dig ansluta en HDMI-kapabel videokälla som till exempel din
bärbara dator, desktop, Blu-ray™-spelare eller kamera till en DisplayPort-skärm eller -projektor.

Bli mer produktiv
Den aktiva HDMI- till DisplayPort-adaptern har plug-and-play-installation för problemfri konfigurering utan
mjukvara eller drivenheter. Adaptern strömsätts via en USB-port, vilket utesluter behovet av en extra
strömadapter. Den är också mycket kompakt utformad och kräver därmed lite utrymme på din
arbetsplats.
Med HDMI- till DP-adaptern kan du koppla en andra skärm till din arbetsplats, vilket ger den extra
skärmplats du behöver för att göra många saker samtidigt och få mer gjort på kortare tid. Den ökar
produktiviteten avsevärt och gör att du kan visa dokument, kalkylblad och webbsidor över flera skärmar.
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Njut av Ultra HD-bildkvalitet
Med stöd för 4K vid 30 Hz får du en skarp och tydlig bildkvalitet som är fylligare och mer verklig än
traditionell HD, och med mycket tydligare detaljer. Adaptern levererar Ultra HD-innehåll till din
DisplayPort-skärm och stöder 7.1-kanals surroundljud.
Adaptern är bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet,
kontoret eller andra tillämpningar på arbetsplatsen.
HD2DP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning
•
•
•

Koppla din HDMI-dator till en DisplayPort-skärm
Visa dokument, kalkylblad och webbsidor över flera skärmar
Designa och redigera grafiska filer på din DP-skärm med hjälp av

•
•

HDMI-utgången på din dator
Redigera och visa post-produktionsvideo på en 4K-skärm
Visa kamerafilm från din HDMI-källa på en DisplayPort-skärm

Funktioner
•
•
•
•
•

Ger en kompakt lösning med plug-and-play-installation
Öka din produktivitet genom att ansluta en extra skärm till din
bärbara dator
Du erhåller enastående bildkvalitet med stöd för videoupplösningar
på upp till Ultra HD 4K
Bakåtkompatibel med skärmar som stöder Full HD 1920x1200
Strömförsörjd via USB - ingen anslutning av enheter eller
strömadaptrar krävs
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Warranty

2 Years

Active or Passive Adapter

Aktiv

Adapterstil

Adaptrar

Audio

Ja

AV-ingång

HDMI

AV-utgång

DisplayPort

Chipset-ID

MegaChips - STDP2600

Audio-specifikationer

7.1 surroundljud

Maximal digital upplösning

3840 x2160

Stöd för widescreen

Ja

Stödda upplösningar

3840 X 2160 at 30 Hz
1920x1200
1920x1080 (1080p) at 120 Hz
1280x720 (720p)

Connector A

1 - HDMI (19-stifts) Hane Input

Connector B

1 - DisplayPort (20-stifts) Hona Output

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs.

Adaptern stöder inte HDCP 2.2

Ström

Power Source

Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Förvaringstemperatur

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Luftfuktighet

20~95 % RH icke-kondenserande

Färg

Svart

Produktbredd

23 mm [0.9 in]

Produkthöjd

1.3 cm [0.5 in]

Produktlängd

25.5 cm [10 in]

Produktvikt

37 g [1.3 oz]

Fraktvikt (förpackning)

137 g [4.8 oz]

Package Height

33 mm [1.3 in]

Package Length

22.1 cm [8.7 in]

Package Width

18.5 cm [7.3 in]

Ingår i paketet

1 - HDMI till DisplayPort-adapter

Hårdvara

Prestanda

Kontakt(er)

Utseende

Förpackning

Vad det är i lådan

1 - 1 m USB-förlängningskabel
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Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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