Divizor mini DisplayPort 1.2, 1 x intrare mini DisplayPort > 2 x
ieşiri HDMI 4K
Descriere scurta
Acest divizor de la Delock este potrivit pentru conectarea a
două monitoare HDMI la un computer cu interfață mini
DisplayPort. Două monitoare pot fi operate simultan la
ieșiri.

Notă
Produsul este un hub Multi-Stream Transport (MST) și acceptă configurația desktop
extinsă a DisplayPort 1.2. Când se utilizează Mac OS, aceeași imagine este afișată pe
ambele porturi (oglindită), nu este posibil să se utilizeze ambele porturi în mod
independent unul de celălalt.
Specification

Nr. 87696
EAN: 4043619876969
Țara de origine: Taiwan, Republic of
China
Pachet: Retail Box

• Conectori:
Intrare: 1 x mini DisplayPort cu 20 de pini tată
Ieșire: 2 x HDMI-A cu 19 pini mamă
• Chipset: STDP4320
• DisplayPort 1.2a și High Speed HDMI specificație
• Convertor activ, hub Single- / Multi-Stream Transport (SST / MST)
• Funcții: Oglindă sau extins (doar Windows)
• Rezoluţie maximă (în funcţie de sistem şi de echipamentele hardware conectate):
DisplayPort 1.1 sau 1.2, Single-Stream Transport (SST):
până la 1920 x 1080 la 60 Hz (oglindă)
DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST):
până la 3840 x 2160 @ 30 Hz (oglindă sau extins)
• Acceptă afișaje 3D
• Acceptă HDCP 1.3
• Acceptă Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
• Formate intrare audio: 7.1 canale, frecvenţă de eşantionare de până la 192 kHz
• Carcasă din metal
• Culoare: negru
• Lungime cablu fără conectori: cca 30 cm
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 100 x 67 x 23 mm
Cerinte de sistem
• Mac OS 10.12 sau superior
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Un port mini DisplayPort mamă disponibil
Pachetul contine
• Divizor Mini DisplayPort
• Manual de utilizare
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General
Specification:

DisplayPort 1.2a
High Speed HDMI

Interface
Output:

2 x HDMI-A cu 19 pini mamă

Input:

1 x mini DisplayPort cu 20 de pini tată

Technical characteristics
Chipset:

STDP4320

Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Material carcasă:

metal

Cable length incl. connector:

30 cm

Lungime:

100 mm

Width:

67 mm

Height:

23 mm

Colour:

negru
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