Delock Mini DisplayPort 1.2 Αντάπτορας προς VGA / HDMI / DVI
/ Audio θηλυκό 4K Παθητικό μαύρο
Περιγραφή
Με αυτό τον προσαρμογέα mini DisplayPort από τη
Delock, το σύστημα μπορεί να επεκταθεί μέσω μιας
διασύνδεσης VGA, HDMI ή DVI και μπορούν να
συνδεθούν διάφορες συσκευές, όπως τηλεόραση,
συσκευή εκπομπής δέσμης φωτός (beamer), οθόνη κλπ.
Διπλή έξοδος βίντεο
Εάν είναι συνδεδεμένη μόνο μια οθόνη στην έξοδο
HDMI, μπορεί να επιτευχθεί μέγιστη ανάλυση των 4K 30
Hz.
Είναι δυνατή η ταυτόχρονη λειτουργία δύο οθονών,
HDMI + VGA ή DVI + VGA, με μέγιστη ανάλυση των 1920
x 1080 @ 60 Hz ανά οθόνη. Επιπρόσθετα, τότε είναι
δυνατή η επέκταση ή η λειτουργία mirror της οθόνης.

Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x mini DisplayPort θηλυκή >
1 x VGA θηλυκό
1 x HDMI-A θηλυκό
1 x DVI 24+5, θηλυκό
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
1 x USB 2.0 τύπου Micro-B, θηλυκό (προαιρετικό για τροφοδοσία)
• Chipset: Explore EP9632C
• Προδιαγραφή DisplayPort 1.2 και High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
• DVI-D (Μονή σύνδεση), VGA χωρίς καλωδίωση
• Παθητικός αντάπτορας (level shifter) κατάλληλος μόνο για κάρτες γραφικών με έξοδο
DP++
• Το ηχητικό σήμα μεταδίδεται μόνο μέσω HDMI
• Προδιαγραφές HDMI:
• Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο
υλικό)
• Υποστηρίζει οθόνες 3D (1080p @ 60 Hz)
• Προδιαγραφές VGA / DVI:
• Ανάλυση έως και 1920 x 1080 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο
υλικό)
• 1 x πηνίο φερρίτη
• Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 15 cm
• Χρώμα: μαύρο

Αρ. προϊόντος 62073
EAN: 4043619620739
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Linux Kernel 4.15 ή νεότερο
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα mini DisplayPort DP++
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Προσαρμογέας mini DisplayPort σε VGA / HDMI / DVI
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Εικόνες
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General
Supported operating system:

Linux Kernel 4.15 ή νεότερο
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Interface
Έξοδος:

1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
1 x HDMI-Α 19 ακίδων, θηλυκό
1 x θηλυκό VGA 15 ακίδων
1 x DVI 24+5, θηλυκό

Είσοδος :

1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics
πηνίο φερρίτη:

1x

Μήκος καλωδίου:

15 cm

Χρώμα:

μαύρο
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