
A/V-reseadapter: 2-i-1 Mini DisplayPort till HDMI
eller VGA-konverterare
Product ID: MDP2HDVGA

Med denna reseadapter kan du ansluta din mDP-kapabla Ultrabook™ eller bärbara dator till en VGA- eller
HDMI®-skärm. 2-i-1-Mini DisplayPort-adaptern är det perfekta tillbehöret för alla dina Microsoft®
Surface™ Pro-enheter som är utrustade med mDP.

Anslut till alla typer av HDMI eller VGA displayer

Varför ha med sig flera adaptrar när man bara behöver en? Istället för att ha två olika adaptrar till hands
har MDP2HDVGA mDP reseadapter både VGA och HDMI-utgångar så att du kan göra anslutingar från din
bära dators mDP-utgång till alla typer av moderna styrelserums- eller klassrumsdisplayer -- en idealisk
plug-and-play lösning för BYOD-applikationer (Bring Your Own Device (ta med din egen enhet)) på
kontoret. 

Då konverteraren stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p kan du dessutom
konvertera en Mini DisplayPort videokälla till HDMI eller VGA utan att offra videokvalitet.
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Maximera bärbarheten

A/V-reseadaptern maximerar bärbarheten då den har en platsbesparande och lätt design. Den behändiga
designen gör adaptern lika portabel som din bärbara dator då den passar i din datorväska och gör att du
inte behöver ha med dig mer än en adapter. Med denna adapter kan du bokstavligen komma in i vilket
styrelserum som helst redo att ge en presentation, du kommer att ge ett bra första intryck och behöver
inte skämmas medan du rotar omkring i väskan för att hitta rätt kontakt.

2-i-1 konverteraren är kompatibel med Intel
Thunderbolt-porten på din dator och är enkel att
installera utan behov av programvara eller
drivrutiner.

MDP2HDVGA täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti
och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Ta med dig adaptern när du är ute och reser och du kan koppla in dig
mot i stort sett alla skärmar som du hittar

• Anslut din BYOD bärbara dator/Ultrabook till en tillgänglig HDMI eller
VGA display på arbetet

• Anslut en VGA eller HDMI-display till din bärbara Mini DisplayPort
dator och använd den som en sekundär monitor

Features

• 2-i-1 designen gör att du kan ansluta din mDP-dator till alla typer av
HDMI och VGA-displayer med en enda adapter

• Maximera bärbarheten med en kompakt, lätt adapter som du enkelt
bär med dig i datorväskan

• Stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p
• Kompatibel med Intel Thunderbolt
• Plug-and-play-installation
• Ingen strömadapter behövs
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Warranty 3 Years

Hårdvara Active or Passive Adapter Aktiv

Passiv

Adapterstil Adaptrar

Audio Ja

AV-ingång Mini-DisplayPort

AV-utgång HDMI

VGA

Prestanda Audio-specifikationer 5.1-surround-ljud (beroende på videokälla och mål)

Maximal analog upplösning 1920x1200/1080p

Maximal digital upplösning 1920x1200/1080p

Stöd för widescreen Ja

Kontakt(er) Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane

Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona

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

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs. HDMI-porten är en passiv port.
VGA-porten är en aktiv port.

Miljö Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 10~85 % RH

Utseende Färg Svart

Kabellängd 5.9 in [150 mm]

Produktbredd 2.3 in [58 mm]

Produkthöjd 0.5 in [13 mm]

Produktlängd 7.5 in [190 mm]

Produktvikt 0.8 oz [22 g]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 1.6 oz [44 g]

Package Height 0.6 in [15 mm]

Package Length 8.7 in [220 mm]

Package Width 7.9 in [200 mm]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort™ till HDMI® / VGA-adapter

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