Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter - Wit
Product ID: MDP2VGAW

Met deze Mini DisplayPort naar VGA adapter kunt u uw mDP-computer op een VGA-scherm of -projector
aansluiten. De adapter werkt met Mini DisplayPort-computers zoals uw MacBook of Microsoft® Surface.

Sluit uw Mini DisplayPort-computer eenvoudig aan op een VGA-scherm
Met de mDP-naar-VGA-adapter kunt u uw Mini DisplayPort laptop, desktop of tablet op een VGA-scherm
aansluiten. De adapter is compatibel met mDP-poorten en Thunderbolt 1 en Thunderbolt 2 I/O-poorten,
en ondersteunt plug & play connectiviteit waardoor een probleemloze installatie is gegarandeerd.

Geschikt voor oudere VGA-schermen
Met de Mini DisplayPort-adapter wordt uw mDP-computer volledig compatibel met bestaande VGAschermen of -projectors bij u thuis of op uw kantoor. De VGA-connector heeft moeren die passen bij de
schroeven van standaard VGA-kabels, zodat uw videokabel niet wordt losgekoppeld.
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De perfecte reisgenoot voor uw MacBook met Mini DisplayPort
Met zijn volledig witte design is deze Mini DisplayPort-videoadapter de perfecte reisgenoot voor uw
MacBook met mDP. De adapter is compact en lichtgewicht, zodat deze adapter gemakkelijk in uw
MacBook-tas of draagtas past, perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor. De
adapter ziet er niet alleen geweldig uit naast uw Mac, maar werkt ook met elke Mini DisplayPortcomputer, zoals uw Windows® laptop.

Kristalheldere beeldkwaliteit
Met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p, zult u versteld staan van de
beeldkwaliteit van de adapter, zelfs bij aansluiting op een ouder VGA-scherm, -projector of -tv. De
adapter benut de videomogelijkheden die in uw mDP-aansluiting zijn geïntegreerd zodat elk detail met
verbazingwekkende high-definition wordt weergegeven.
De MDP2VGAW wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis,
vergaderzalen en beurzen
Blijf uw bestaande VGA-monitor gebruiken met uw nieuw Mini-

•

DisplayPort-apparaat
Ideaal om uw VGA-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Features
•

Ondersteuning voor PC-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties

•
•

tot 1080p
Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
Compatibel met Intel® Thunderbolt™
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Warranty

2 Years

Active or Passive Adapter

Actief

Adapterstijl

Adapters

Audio

Nee

AV-ingang

DisplayPort

AV-uitgang

VGA

Industriestandaarden

DisplayPort 1.1a

Prestaties

Maximale analoge resoluties

1920x1200

Connector(en)

Connector A

1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk

Connector B

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk

Bedrijfstemperatuur

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid

40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Breedte product

1.8 in [45 mm]

Gewicht product

1 oz [28.5 g]

Hoogte product

0.6 in [15 mm]

Kabellengte

4.7 in [120 mm]

Kleur

Wit

Lengte product

7.1 in [180 mm]

Type behuizing

Kunststof

Verpakkingsinformatie

Verzendgewicht (verpakt)

1.5 oz [42 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - Mini DisplayPort® naar VGA adapter

Hardware

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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