
StarTech MST Hub - mDP to 2x DisplayPort

Code:
SWIS44428513

Vendor code:
MSTMDP122DP

EAN code:
065030861113

StarTech.com Mini DisplayPort naar DisplayPort multi-monitor splitter 2 poorts MST Hub mDP 1.2 naar 2x DP
Gebruik deze adapter voor het aansluiten van twee onafhankelijke schermen op één mDP 1.2 poort

Met deze MST hub kunt u twee DisplayPort-schermen aansluiten op uw Mini DisplayPort computer. MST werkt op
elk Windows apparaat dat DisplayPort 1.2 ondersteunt, zoals modellen van de Lenovo Think Pad en Microsoft
Surface. Bij aansluiting op vroegere DisplayPort-versies zoals DP 1.1 fungeert de MST hub als een videosplitter. De
MST hub wordt via USB gevoed, zodat u alleen uw computer nodig hebt voor de bediening van de hub.

Verhoog uw productiviteit met meerdere schermen

De nieuwste laptopgeneraties zijn mobieler dan ooit, wat helaas betekent dat u minder video-uitgangen en een
kleiner geïntegreerd scherm hebt. De MST hub lost deze problemen op doordat u twee losse schermen kunt
aansluiten op één mDP-poort van uw computer, waardoor multitasking veel gemakkelijker wordt. Met de MST hub
kunt u uw desktop naar extra schermen uitbreiden en onafhankelijke content streamen naar elk scherm, waardoor u
gemakkelijker kunt multitasken en uw productiviteit kunt vergroten perfect voor een eenvoudig te docken hot desk
oplossing met een draadloze toetsenbord-/muisset. U kunt ook hetzelfde beeld op meerdere schermen spiegelen,
om applicaties zoals digital signage op afstand te bekijken.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit die uw systeembronnen niet uitput



MST-technologie maakt gebruik van uw bestaande videokaart om het gebruik van systeembronnen tot een
minimum te beperken en Ultra HD 4K-resoluties te bieden. 4K wordt ondersteund door de nieuwste A/V-apparaten
en biedt vier keer de resolutie van 1080p. De MST hub kan ook high-definition 1080p weergeven, waardoor deze
hub perfect is voor alle high-resolution applicaties zoals grafisch ontwerp en medische beeldvorming.

Werkt met elk scherm, televisie of projector

Met de MST hub kunt u aparte mDP videoadapters gebruiken voor de aansluiting van HDMI-, VGA- of DVI-
schermen, voor compatibiliteit met al uw bestaande beeldschermen. De hub is VESA- en DisplayPort-gecertificeerd
ter ondersteuning van DP 1.2 systemen, voor een naadloze integratie in uw bestaande videoapparatuur.

De MSTMDP122DP is gecertificeerd door Microsoft en getest op compatibiliteit met uw Microsoft Surface Pro 3,
Surface Pro 4 en Surface Book en wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

The StarTech.com Advantage

- Maximaliseer uw productiviteit door twee onafhankelijke schermen via de MST hub op uw computer aan te sluiten
- Sluit bijna elke tv, beeldscherm of projector aan met ondersteuning van voordelige adapters
- Compatibel met Surface Pro 4, Surface 3 en Surface Book

Eisen aan de omgeving

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 50 - 90 procent

Temperatuur bij opslag -20 - 60 °C
Temperatuur, in bedrijf 0 - 40 °C

Energie

Stroomvoorziening via USB Ja

Gewicht en omvang

Breedte 58 mm
Diepte 386 mm

Gewicht 51 g

Hoogte 14 mm

Inhoud van de verpakking

Gebruikershandleiding Ja

Kenmerken

Certificering CE, FCC, REACH

HD type 4K Ultra HD

Kleur van het product Zwart
Lengte snoer 0,19 m

Materiaal behuizing Kunststof



Maximale refresh snelheid 60 Hz
Maximum resolutie 3840 x 2160 Pixels

Ondersteunde grafische resoluties
1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200
(WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600
(WQXGA),3840 x 2160

Ondersteunt Windows

Windows 10 Education,Windows 10 Education
x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise
x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home
x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro
x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise
x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home
Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7
Home Premium x64,Windows 7 Professional,Wind

Plug and play Ja

RoHS compliance Ja

Poorten & interfaces

Aansluiting video Mini DisplayPort

Hoeveelheid Video ports 2

Video uit 2x DisplayPort

Verpakking

Breedte verpakking 142 mm

Diepte verpakking 179 mm
Gewicht verpakking 142 g

Hoogte verpakking 27 mm


