
Mini DisplayPort naar HDMI VGA adapter - 4K 60Hz

Productcode: MDP2VGAHD20

Deze mini DisplayPort naar HDMI VGA adapter vormt een draagbare oplossing voor de aansluiting van 
uw mini DP (of Thunderbolt 2) laptop op een VGA of HDMI scherm. De adapter ondersteunt High 
Dynamic Range (HDR) en zorgt voor scherpere beelden met verbeterde video.

Nooit meer verschillende adapters meenemen met een 2-in-1 mDP beeldschermadapter. Met zowel 
VGA als HDMI output kunt u uw laptop gemakkelijk aansluiten op elke met HDMI of VGA uitgevoerd 
scherm, met behulp van deze multiport video converter.

Dankzij het compacte en lichtgewicht ontwerp past de reis adapter gemakkelijk in uw laptoptas; dus 
een geweldige reisaccessoires voor professionals.

Via de HDMI uitgang van deze mini DisplayPort converter kunt u de videomogelijkheden benutten van 
uw mDP (of Thunderbolt 2) aansluiting van uw computer, zodat u de verbazingwekkende kwaliteit van 
UHD op uw 4K 60Hz HDMI scherm kunt weergeven. Bovendien ondersteunt de VGA uitgang 
HD-resoluties tot 1920 x 1080, zodat u geen beeldkwaliteit hoeft op te offeren bij aansluiting op een 
VGA-scherm of -projector.

Met HDR ondersteuning kunt u genieten van levensechte beelden met meer contrast, helderheid en 
kleuren en grotere lichtsterkte dan standaard digital imaging.

Deze mini DP naar HDMI VGA dongle heeft geen aanvullende software of stuurprogramma's nodig en 
biedt zo een plug & play installatie voor een gebruikersvriendelijke ervaring.

De MDP2VGAHD20 heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

• Maak verbinding met bijna elk HDMI en VGA scherm, zowel onderweg als op kantoor

• Toon video op een tweede HDMI of VGA scherm

• Stream, bekijk en bewerk 4K video op uw HDMI scherm

Eigenschappen

• Maximaliseer de videocompatibiliteit van uw laptop met een 2-in-1 adapter: Mini DisplayPort™ naar 
HDMI® of VGA

• Verbazingwekkende beeldkwaliteit met UHD-videoresoluties tot 4K 60Hz

• Ondersteunt HDR voor een hogere contrastverhouding en kleurnauwkeurigheid

• Compacte, lichtgewicht adapter die u gemakkelijk in uw laptoptas kunt meenemen

• HASSLE-FREE SETUP: Supports no driver/software plug & play setup, the Mini DisplayPort to HDMI 
VGA adapter dongle works w/ macOS, Windows, Chrome OS, & Linux; Male mDP to female HDMI/VGA 
connector

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

AV-ingang Mini DisplayPort - 1.2

AV-uitgang HDMI - 2.0

VGA

Audio Ja

Chipsetcode ITE Tech - IT6564

Prestaties

Video Revision HDMI 2.0

Ondersteunde 
resoluties

Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz

VGA: 1920x1080 / 60Hz

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja



Audiospecificaties Mini DisplayPort - 7.1 kanaals audio<br/> VGA: geen 
audio-ondersteuning

Algemene specificaties HDMI: Passive

VGA: Active

Connector(en)

Connector A Mini-DisplayPort (20-polig)

Thunderbolt™ 2 (20-polig)

Connector B HDMI (19-polig)

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

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Voor HDR moet uw Mini DisplayPort poort DisplayPort 
1.4 en moet uw scherm HDMI 2.0b ondersteunen.

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0 to 45 (32°F to 113°F)

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

Vochtigheid 10% - 85 % rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 1.7 in [42.0 mm]

Breedte product 2.4 in [60 mm]

Hoogte product 0.6 in [14 mm]

Gewicht product 1.2 oz [34 g]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 5.9 in [15 cm]



Package Width 3.1 in [80 mm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.9 oz [54 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd Mini DisplayPort naar HDMI en VGA adapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


