
DisplayPort naar HDMI converter - 4K - DP naar HDMI adapter

StarTech ID: DP2HD4KADAP

Deze DisplayPort™ naar HDMI® adapter ondersteunt 4K videoresolutie, waardoor u DisplayPort-apparaten
zoals een Ultrabook™ of desktopcomputer, kunt aansluiten op een 4K HDMI-scherm of -projector.

Verbazingwekkende 4K beeldkwaliteit

U zult verbaasd staan over hoe deze adapter uw grafisch intensieve content probleemloos beheert. Met
ondersteuning van resoluties tot 4K - vier keer de resolutie van high-definition 1080p -en zijn lossless prestatie
is deze adapter de ideale oplossing voor veeleisende applicaties zoals grafisch ontwerp, CAD & CAM ontwerp
of beeldvorming in de gezondheidszorg (MRI, radiologische diagnoses etc.). 

Bovendien ondersteunt de 4K adapter 1080p-schermen, en is dus de perfecte accessoire voor applicaties thuis,
op kantoor of in andere werkomgevingen.

Kom goed voorbereid aan waar u ook heen gaat

Deze DP-naar-HDMI-adapter is extreem mobiel dankzij zijn lichtgewicht, compact design. Het is de perfecte
accessoire voor uw Ultrabook, omdat hij gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past. Dankzij zijn ultramobiele
design is deze adapter ideaal voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor. Daardoor komt u
goed voorbereid aan voor een presentatie bij een potentiële klant, cursus op een externe locatie of op weg naar
een klant.

De DP2HD4KADAP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Applications

Sluit uw 4K HDMI-scherm aan op een DisplayPort-uitgangspoort
Stop hem in uw laptoptas voor BYOD-kantoorapplicaties
Gebruik een HDMI-scherm als een secundair scherm voor uw DisplayPort-computer

Features

Verbazingwekkende beeldkwaliteit vier keer de resolutie van 1080p met ondersteuning van 4K
Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design
Probleemloze instelling met plug & play installatie
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Technical Specifications

Warranty 2 Years
Adapterstijl Adapter
Audio Ja
Convertertype Passief
Industriestandaarden DPCP (DisplayPort Content Protection)

HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4

Poorten 1
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz
Ondersteunde resoluties 4k x 2K (Ultra HD)

1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)

Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 10%~85% RV
Verzendgewicht (verpakt) 0.7 oz [20 g]
Meegeleverd 1 - DisplayPort-naar-HDMI-adapter

Certifications, Reports and Compatibility
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