Delock Elosztó USB Type-C™ csatlakozóval (DP alternatív mód
támogatás) – 2 db. HDMI MST / VXP
Leírás
Ez a Delock elosztó alkalmas két HDMI monitor
csatlakoztatására a számítógéphez az USB-C™
csatlakozóval és a DisplayPort alternatív mód
támogatásával. A kimeneteken egyszerre két monitort
lehet működtetni.
Multi-Stream Transport (MST)
A termék egy Multi-Stream Transport (MST) hub, és
támogatja
a
DisplayPort
kiterjesztett
asztali
konfigurációját. Windows-ban az összekapcsolt képernyők
egyénileg irányíthatók és össze is kapcsolhatók egyetlen
nagy kijelzővé.
VXP technológia
Amennyiben a csatlakoztatott számítógép nem támogatja
az MST, a ViewXpand™ technológia aktiválódik. Több
képernyő azonos felbontással egyetlen nagy kijelzőként
érzékelődik, lehetővé téve az asztal megjelenítését több
külső monitoron is, például Mac operációs rendszerben. A
maximális felbontás 3840 x 1080 60 Hz-en.
Megjegyzés
Csak egy további külső képernyő csatlakoztatható a MacBook eszközökhöz M1 chipsettel.
Műszaki adatok
• Csatlakozó:
Bemenet: 1 x USB Type-C™ dugó
Kimenet: 2 x HDMI-A hüvely
• Lapkakészlet: VMM5200
• DisplayPort 1.4 specifikáció
• Nagy sebességű HDMI, 3D és HDCP 1.4 / HDCP 2.2
• Támogatja a HDR használatát
• Maximális felbontás (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
DisplayPort 1.1-es vagy 1.2-es Single-Stream Transport (SST):
max. 3840 x 1080 @ 60 Hz (VXP)
DisplayPort 1.2-es Multi-Stream Transport (MST):
max. 2560 x 1440 @ 60 Hz vagy 3840 x 2160 @ 30 Hz (tükrözés vagy kiterjesztés)
• Aktív átalakító, egy / több adatfolyam lejátszását támogató átviteli hub (SST / MST)
• Hang- és videojelek továbbítása
• USB-busz energiaforrás
• Szín: fekete
• Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 20 cm
• Méretek (HxSzxM): kb. 61 x 49 x 12 mm
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Rendszerkövetelmények
• Windows 10
• Mac OS 10.14.4 vagy újabb
• Asztali vagy hordozható számítógép szabad USB Type-C™ porttal és DisplayPort
váltakozó móddal vagy
• Asztali vagy hordozható számítógép szabad Thunderbolt™ 3 porttal
A csomag tartalma
• Elosztó USB-C™ csatlakozóval (DisplayPort alternatív mód támogatás)
• Használati utasítás
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Képek
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General
Műszaki adatok:

DisplayPort 1.4

Supported operating system:

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

Interface
Kimenet:

2 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely

Bemenet:

1 x USB Type-C™ dugó

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Borítás szín:

fekete

Burkolat anyaga:

Műanyag

Cable length incl. connector:

25 cm

Hosszúság:

61 mm

Width:

49 mm

Height:

11 mm
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