
Mini DisplayPort till VGA-videoadapter
Product ID: MDP2VGA

Med denna Mini DisplayPort till VGA-adapter kan du ansluta din mDP-dator till en VGA-skärm eller -
projektor. Adaptern fungerar med Mini DisplayPort-datorer som Ultrabook™ eller Microsoft® Surface.

Anslut din Mini DisplayPort-dator till en VGA-skärm enkelt

Med mDP till VGA-adaptern kan du ansluta din bärbara eller stationära dator eller surfplatta med Mini
DisplayPort till en VGA-skärm. Adaptern är kompatibel med mDP-portar samt Thunderbolt 1 och
Thunderbolt 2 I/O-portar och stöder plug-and-play-anslutning för problemfri setup.

Fungerar med äldre VGA-skärmar

Mini DisplayPort-adaptern gör din mDP-dator helt kompatibel med befintliga VGA-skärmar eller -
projektorer i hemmet eller på kontoret. VGA-kontakten har muttrar som passar skruvarna på standard
VGA-kablar för att se till att din videokabel inte lossnar.
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Designad för maximal bärbarhet

Mini DisplayPort till VGA-konverteraren maximerar bärbarhet med en kompakt och lätt design, vilket gör
den till det perfekta resetillbehöret till din Surface Pro eller Ultrabook och får enkelt plats i datorväskan.
Denna superbärbara designen gör adaptern perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på
kontoret.

Kristallklar bildkvalitet

Med sitt stöd för videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p kommer du förvånas över
bildkvaliteten som adaptern ger, även när den är ansluten till en äldre VGA-skärm, projektor eller
TV. Adaptern utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din mDP-anslutning för att ge alla detaljer i
fantastisk upplösning.

MDP2VGA täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Ta med dig adaptern när du reser för att ansluta till VGA-skärmar vid
mässor eller på hotellrum

• Anslut din bärbara BYOD-dator till hot desks med VGA på kontoret
eller till en projektor i styrelserummet

• Använd VGA-bildskärmen som en andra bildskärm

Features

• Problemfri anslutning med plug-and-play mDP till VGA-videoadapter
• Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
• Kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till

1920x1200 eller 1080p
• Kompatibel med Thunderbolt 1 och Thunderbolt 2-portar
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Warranty 2 Years

Hårdvara Adapterstil Adapter

Audio Nej

Konverterartyp Aktiv

Prestanda Maximal analog upplösning 1920x1200

Kontakt(er) Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane

Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona

Utseende Färg Svart

Kabellängd 4 in [102 mm]

Kabinettyp Av plast

Produktbredd 1.4 in [35.6 mm]

Produkthöjd 0.7 in [19.1 mm]

Produktlängd 4 in [102 mm]

Produktvikt 1.8 oz [50 g]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 0.1 lb [0.1 kg]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - Mini DisplayPort till VGA-adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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