
USB C DisplayPort-adapter - 3 portar - USB C till
DisplayPort MST-hubb - USB Type C skärmhubb
Product ID: MSTCDP123DP

Med denna MST-hubb kan du ansluta tre DisplayPort-skärmar till din USB-C™-dator. MST garanterar
problemfri setup genom att ha inbyggt stöd för alla Windows®-enheter som stöder DP alt-läge över USB
Type-C™, som till exempel modeller av bärbara Dell Precision™-, Dell XPS™-datorer och ASUS® ROG
GL752.

MST-hubben fungerar även med Thunderbolt™ 3-portar för att ge Thunderbolt 3 till trippel DisplayPort-
konvertering. Och med ett lägre pris än dockningsstationer är MST en multiskärmslösning som är mer
kostnadseffektiv än en traditionell dockningsstation för bärbara datorer.

Öka din produktivitet med flera skärmar

De nyaste generationerna av bärbara datorer är bärbarare än någonsin. Tyvärr innebär det att du får
färre videoutgångar och en liten inbyggd skärm. Denna MST-hubb löser dessa problem genom att låta dig
ansluta tre skärmar till en enda USB-C-port på din dator så att multitasking blir mycket enklare.
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Om du använder MST-hubben kan du utöka ditt skrivbord till extra skärmar och strömma oberoende
innehåll till varje skärm. Detta gör det enklare att multitaska och öka din produktivitet vilket är perfekt för
att skapa en hot desk-lösning som är enkel att docka med en trådlös uppsättning av tangentbord och
mus.

Du kan dessutom spegla samma bild till flera skärmar för fjärrvisning på till exempel digitala skyltar.

Enastående bildkvalitet som inte tömmer systemets resurser

MST-teknik använder ditt befintliga videokort för att minimera användningen av systemets resurser och
samtidigt ge Ultra HD 4K-upplösningar. 4K stöds av de senaste A/V-enheterna och ger fyra gånger högre
upplösning än 1080p.

Eftersom MST-hubben kan sända HD i 1080p är den dessutom perfekt för alla högupplösta applikationer
som till exempel grafisk design och medicinska bilder.

Fungerar med alla skärmar, TV-apparater och projektorer

Med denna MST-hubb kan du använda separata DP-videoadaptrar för att ansluta HDMI-, VGA- eller DVI-
skärmar, för kompatibilitet med alla dina befintliga skärmar.
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MSTCDP123DP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och
gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Anslut extra skärmar till din USB-C-enhet
• Använd en skärm för referensmaterial, som till exempel webbplatser,

samtidigt som du skriver dina dokument på en annan
• Anslut din USB-C-enhet med stöd för DP alt-läge till tre högupplösta

skärmar vid din arbetsstation
• Skapa en videovägg med panorama för digitala DisplayPort-skyltar
• Redigera bilder, video- eller audio-klipp över två extra skärmar i

vilken orientering eller upplösning som helst
• Visa ett kalkylblad eller arbetsblad över tre extra skärmar för att

slippa skrolla

Funktioner

• Maximera din produktivitet genom att ansluta tre oberoende skärmar
till datorn med hjälp av MST-hubben

• Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
• Anslut till nästan vilken TV, skärm eller projektor som helst med stöd

för billiga adaptrar (säljs separat)
• Stöd för upplösningar på upp till 4K på upp till två skärmar samtidigt
• Thunderbolt 3 port-kompatibelt
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Warranty 2 Years

Hårdvara Audio Ja

Chipset-ID MegaChips - STDP4320 
VIA/VLI - VL100

Konverterartyp MST-hubb

Portar 3

Utsignal DisplayPort

Prestanda Maximal digital upplösning 3840x2160 @ 30hz

Stöd för widescreen Ja

Stödda upplösningar
Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays.
Higher resolutions can restrict the available bandwidth with
the remaining ports, please see our guideline below for
determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22%

1920x1200 @60hz - 30%

2560x1440 @60hz - 35%

2560x1600 @60hz - 38%

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Kontakt(er) Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input

Connector B 3 - DisplayPort (20-stifts) Hona Output

Mjukvara OS-kompatibilitet Windows 10, 8.1, 8

Miljö Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Utseende Färg Svart

Kabellängd 322 mm [12.7 in]

Kabinettyp Av plast

Produktbredd 60 mm [2.4 in]

Produkthöjd 18 mm [0.7 in]

Produktlängd 78 mm [3.1 in]

Produktvikt 86 g [3 oz]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 0.2 kg [0.4 lb]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - MST-hubb
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1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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