Delock DisplayPort 1.2 Splitter 1 x mini DisplayPort bemenet > 1 x
DisplayPort + 1 x HDMI + 1 x VGA kimenet
Leírás
A Delock splitter-e fogad egy személyi számítógépből vagy
laptop ból érkező DisplayPort jelet, és szétosztja három
csatlakoztatott kijelzőre. Három monitor egyidejűleg
működhet a DisplayPort-on, a HDMI és a VGA
kimeneteken keresztül. A mellékelt kábelek által, a splitter
egyaránt működtethető egy display port-on vagy egy mini
DisplayPort kimeneten.

Megjegyzés
Az eszköznek további áramellátásra lehet szüksége, ami a mellékelt USB – Micro USB
kábellel biztosítható.
Műszaki adatok
• Csatlakozó:
Bemenet:
1 x mini DisplayPort 20 érintkezős hüvely
1 x USB Micro-B típusú hüvely (5 V tápellátás)
Kimenet:
1 x DisplayPort 20 érintkezős hüvely
1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely
1 x VGA 15 érintkezős hüvely
• DisplayPort 1.2a specifikáció
• A DisplayPort-kimenet támogatja a kettős üzemmódú DP++ használatát
• VGA-port csavaranyákkal
• Lapkakészlet: VMM2322
• Aktív átalakító, egy / több adatfolyam lejátszását támogató átviteli hub (SST / MST)
• HDMI- és DisplayPort-portok támogatása: kiterjesztés és tükrözés,
max. 2560 x 1440 @ 60 Hz vagy 3840 x 2160 @ 30 Hz felbontás
(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
• Max. 1920 x 1200 @ 60 Hz VGA-felbontás
• Támogatja a HDCP 1.3 használatát
• Támogatja az hang (audio) jeleket a DisplayPort-on vagy a HDMI-n keresztül
• Támogatja a Eyefinity / Single Large Surface (SLS) használatát
• Hangbemeneti formátumok: 7.1-es csatorna, max. 192 kHz mintavételi frekvencia
• Szín: fekete
• Méretek (H x Sz x M): kb. 70 x 54 x 14 mm
• Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges

Tételszám 87685
EAN: 4043619876853
Származási hely: China
Csomag: Retail Box

Rendszerkövetelmények
• Egy szabad mini DisplayPort vagy DisplayPort kimeneti csatlakozó
A csomag tartalma
• DisplayPort-elosztó
• 1 x DP bemenet - Mini DP bement kábel, hossz kb. 19 cm
• 1 x Mini DP bemenet - Mini DP bemenet kábel, hossz kb. 16,5 cm
• 1 x kábel USB A bement - USB Micro-B bement kábel, hossz kb. 25 cm
• Használati utasítás
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Képek
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General
Műszaki adatok:

DisplayPort 1.2a

Interface
Kimenet:

1 x DisplayPort 20 érintkezős hüvely
1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely
1 x VGA 15 érintkezős hüvely

Bemenet:

1 x USB Type Micro-B female
1 x mini DisplayPort 20 érintkezős hüvely

Technical characteristics
Lapkakészlet:

VMM2322

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Burkolat anyaga:

Műanyag

Cable length incl. connector:

15 cm

Hosszúság:

70 mm

Width:

54 mm

Height:

14 mm

Szín:

fekete
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