
DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 3 m - 4K
30Hz
Product ID: DP2HDMM3MB

Met deze 3 m lange DisplayPort naar HDMI® adapterkabel kunt u uw voor DisplayPort geschikte
Ultrabook™, laptop of desktopcomputer op een HDMI-tv, -scherm of -projector aansluiten, zonder dat u
extra adapters of kabels nodig hebt. De passieve adapter ondersteunt videoresoluties tot Ultra HD 4K, en
dus gegarandeerde ondersteuning van applicaties met hoge resolutie.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Deze adapterkabel zorgt ervoor dat u een verbazingwekkende 4K-beeldkwaliteit kunt behouden, vier keer
de resolutie van 1080p, bij de conversie van DisplayPort naar HDMI. De adapter is ook neerwaarts
compatibel met schermen en videobronnen met lagere resoluties. Dankzij ondersteuning van high-
definition resoluties 1080p en 720p, is uw bestaande installatie ook in de toekomst klaar voor 4K video.
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Probleemloze installatie

Voor de eenvoudigste en meest discrete installatie kunt u deze DP naar HDMI-adapter direct vanaf uw
DisplayPort-videobron aansluiten op de HDMI-poort van uw scherm. De adapter heeft geen voedingsbron
nodig, in tegenstelling tot sommige converterdongles die een actieve voeding en aparte, ruimte
innemende videokabels nodig hebben.

Nette installatie

Dankzij de geïntegreerde DP naar HDMI-adapter biedt deze 3 m lange kabel een directe verbinding, zodat
geen extra adapters meer nodig zijn, voor een gegarandeerd nette, professionele installatie. Bovendien is
de kabel, omdat hij 3 meter lang is, ideaal wanneer u uw computer wilt aansluiten op een scherm dat zich
op een grotere afstand bevindt dan een standaard 2 m lange kabel.

Voor kortere of langere afstanden bieden wij ook een 1 m DP-naar-HDMI-kabel (DP2HDMM1MB), een 2 m
DP-naar-HDMI-kabel (DP2HDMM2MB) en een 5 m DP-naar-HDMI-kabel (DP2HDMM5MB), zodat u altijd de
juiste kabellengte voor uw installatie kunt kiezen.

De DP2HDMM3MB wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Sluit een DisplayPort-computer aan op een HDMI-scherm op uw
bureau of werkstation in uw klaslokaal

• Voor installaties in uw vergaderruimte of werkstation waarvoor 3 m
lange kabels nodig zijn

• Installeer in uw thuiswerkstation om uw DisplayPort-computer
compatibel te maken met uw HDMI-scherm

• Sluit uw DP-videobron aan op een 4K HDMI-scherm

Features

• Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties
tot 4K bij 30 Hz

• Verminder kabelwarboel met een compacte 3 m adapterkabel
• Vermijd de problemen van converters die extra kabels en

voedingsadapters vereisen, met deze plug & play kabeladapter
• Ondersteunt HDMI 4K @ 30 Hz
• Plug & play installatie
• Geen netadapter benodigd
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Warranty 3 Years

Hardware Active or Passive Adapter Passief

Adapterstijl Adapters

Audio Ja

AV-ingang DisplayPort

AV-uitgang HDMI

Industriestandaarden DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4

Poorten 1

Prestaties Audiospecificaties 7.1 surround sound

Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz

Maximale kabellengte 118.1 in [3000 mm]

Ondersteunde resoluties 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Connector(en) Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk Input

Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Output

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

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

Vochtigheid 10%-85%

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 0.8 in [20 mm]

Gewicht product 4.1 oz [116.3 g]

Hoogte product 0.4 in [0.9 cm]

Kabellengte 9.8 ft [3 m]

Kleur Zwart

Lengte product 9.9 ft [3 m]

Verpakkingsinformatie Package Height 1.2 in [30 mm]

Package Length 8.9 in [22.6 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]
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Verzendgewicht (verpakt) 4.6 oz [130 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - DisplayPort naar HDMI-kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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