Delock DisplayPort 1.2 Διαιρέτης 1 x mini DisplayPort προς τα
μέσα > 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x VGA προς τα έξω
Περιγραφή
Αυτός ο διαιρέτης από την Delock λαμβάνει σήμα της
θύρας εμφάνισης από έναν προσωπικό υπολογιστή ή
laptop και το διαχωρίσει σε τρεις συνδεδεμένες οθόνες.
Οι τρεις οθόνες μπορούν να λειτουργούν παράλληλα με
εξαγωγές στη DisplayPort, το HDMI και τη VGA.
Εξαιτίας των συμπεριλαμβανομένων καλωδίων, ο
διαιρέτης μπορεί να λειτουργήσει και σε DisplayPort ή
σε εξαγωγή mini DisplayPort.

Σημείωση
Η συσκευή ίσως απαιτεί επιπρόσθετη παροχή ρεύματος, κάτι που μπορεί να συμβεί
μέσω του συμπεριλαμβανομένου καλωδίου USB προς το καλώδιο Micro USB.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
Έξοδος:
1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
1 x HDMI-Α 19 ακίδων, θηλυκό
1 x θηλυκό VGA 15 ακίδων
• Προδιαγραφές DisplayPort 1.2a
• Η έξοδος DisplayPort υποστηρίζει Διπλή λειτουργία DP++
• Θύρα VGA με παξιμάδια βίδας
• Chipset: VMM2322
• Ενεργός μετατροπέας, Διανομέας μεταφοράς μονής / πολλαπλής ροής (SST / MST)
• Οι θύρες HDMI και DisplayPort υποστηρίζουν: επέκταση και προβολή,
ανάλυση έως 2560 x 1440 @ 60 Hz ή 3840 x 2160 @ 30 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
• Ανάλυση VGA έως 1920 x 1200 @ 60 Hz
• Υποστηρίζει HDCP 1.3
• Υποστηρίζει ηχητικά σήματα από τη DisplayPort ή τη θύρα HDMI
• Υποστηρίζει Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
• Μορφές εισόδου ήχου: 7.1 κανάλι έως 192 kHz ρυθμό δείγματος
• Χρώμα: μαύρο
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 70 x 54 x 14 mm
• Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Αρ. προϊόντος 87685
EAN: 4043619876853
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Μια δωρεάν mini DisplayPort ή τη Θηλυκή DisplayPort
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Διαχωριστής DisplayPort
• 1 x καλώδιο DP αρσενικό προς Mini DP αρσενικό, μήκους περ. 15εκ.
• 1 x καλώδιο Mini DP αρσενικό προς Mini DP αρσενικό, μήκους περ. 15εκ.
• 1 x καλώδιο USB A αρσενικό προς USB Micro-B αρσενικό, μήκους περ. 25εκ.
• Εγχειρίδιο χρήστη

© 2022 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο
δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

www.delock.com
87685

1/3
07.10.2022

Εικόνες
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General
Προδιαγραφές:

DisplayPort 1.2a

Interface
Έξοδος:

1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
1 x HDMI-Α 19 ακίδων, θηλυκό
1 x θηλυκό VGA 15 ακίδων

Είσοδος :

1 x USB Type Micro-B female
1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό

Technical characteristics
Chipset:

VMM2322

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Υλικό περιβλήματος:

πλαστική

Cable length incl. connector:

15 cm

Μήκος:

70 mm

Width:

54 mm

Height:

14 mm

Χρώμα:

μαύρο
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