Delock Διαχωριστής USB Τύπου-C™ (DP Alt Mode) προς 2 x
HDMI MST / VXP
Περιγραφή
Αυτός ο διαχωριστής της Delock είναι κατάλληλος για
σύνδεση δύο οθονών θύρας HDMI σε υπολογιστή μέσω
διεπαφής USB-C™ και λειτουργίας εναλλαγής
υποστήριξης DisplayPort. Ταυτόχρονα μπορούν να
λειτουργούν δύο οθόνες από τις θύρες εξαγωγής.
Multi-Stream Transport (MST)
Το προϊόν αυτό αποτελεί έναν κόμβο με Πολλαπλά
Ρεύματα Μεταφοράς (Multi-Stream Transport - MST) και
υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας
εργασίας
του
DisplayPort.
Στα
Windows,
οι
συνδεδεμένες οθόνες ελέγχονται μεμονωμένα και
μπορούν να συνδυαστούν σε μια μεγάλη οθόνη.
Τεχνολογία VXP
Εάν ο συνδεδεμένος υπολογιστής δεν υποστηρίζει MST,
ενεργοποιείται η τεχνολογία ViewXpand™. Πολλαπλές
οθόνες με ίδια ανάλυση αναγνωρίζονται ως μια μοναδική
μεγάλη οθόνη, επιτρέποντας την αρχική οθόνη να
εμφανιστεί σε πολλαπλές εξωτερικές οθόνες, π.χ. σε
Mac OS. Η μέγιστη ανάλυση είναι 3840 x 1080 @ 60 Hz.
Σημείωση
Μόνο μία επιπρόσθετη οθόνη μπορεί να συνδεθεί στις συσκευές MacBook με chipset
M1.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
Είσοδος: 1 x USB Type-C™ αρσενικό
Έξοδος: 2 x HDMI-A θηλυκό
• Chipset: VMM5200
• Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
• HDMI Υψηλής ταχύτητας, 3D και HDCP 1,4
• Υποστηρίζει HDR
• Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
DisplayPort 1.1 ή 1.2 Μεταφορά μονής ροής (SST):
έως 3840 x 1080 @ 60 Hz (VXP)
DisplayPort 1.2 Μεταφορά πολλαπλής ροής (MST):
έως 2560 x 1440 @ 60 Hz ή 3840 x 2160 @ 30 Hz (κατοπτρισμός ή εκτεταμένο)
• Ενεργός μετατροπέας, Διανομέας μεταφοράς μονής / πολλαπλής ροής (SST / MST)
• Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
• Τροφοδοσία διαύλου USB
• Χρώμα: μαύρο
• Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 20 cm
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 61 x 49 x 12 mm

Αρ. προϊόντος 87755
EAN: 4043619877553
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Windows 10
• Mac OS 10.14.4 ή νεότερο
• Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική
λειτουργία
DisplayPort ή
• Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Διαχωριστής USB-C™ (DP Alt Mode)
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• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες
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General
Προδιαγραφές:

DisplayPort 1.4

Supported operating system:

Mac OS 10.14.5 or above
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit

Interface
Έξοδος:

2 x HDMI-Α 19 ακίδων, θηλυκό

Είσοδος :

1 x αρσενικό USB Type-C™

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Περίβλημα Χρώμα:

μαύρο

Υλικό περιβλήματος:

πλαστική

Cable length incl. connector:

25 cm

Μήκος:

61 mm

Width:

49 mm

Height:

11 mm
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