
USB-C naar HDMI multi-monitor splitter - 2-poorts
MST Hub
Product ID: MSTCDP122HD

Met deze USB-C naar HDMI MST hub kunt u twee HDMI schermen op uw USB Type-C Windows apparaat
aansluiten, zodat u uw productiviteit kunt maximaliseren. 

Multitasking eenvoudig gemaakt 

Nu apparaten steeds mobieler worden dan ooit tevoren, kunt u over minder video-uitgangen beschikken,
waardoor u dus alleen uw kleine geïntegreerde scherm kunt gebruiken. Deze Multi-Stream Transport
hub lost dat probleem op omdat u twee aparte schermen op uw USB-C computer kunt aansluiten, zodat
multitasken nog gemakkelijker wordt. Met deze USB-C naar HDMI videosplitter kunt u uw scherm op
aanvullende schermen spiegelen of onafhankelijke content naar elk scherm streamen, waardoor hij het
ideale accessoire voor reizen of hot-desking is.  
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Verbazingwekkende beeldkwaliteit 

MST technologie maakt gebruik van uw bestaande videokaart om het gebruik van systeembronnen tot
een minimum te beperken, terwijl u tegelijkertijd UHD 4K resoluties voor twee monitors of schermen kunt
bieden. Door ondersteuning van HD 1080p en UHD 4K is de USB-C hub perfect voor alle high-resolution
applicaties zoals grafisch ontwerp en CAD-tekeningen. 

Probleemloze installatie

Multi-Stream Transport kan eenvoudig worden geïnstalleerd, omdat het natief werkt op elk Windows
apparaat dat DP Alt Mode over USB Type-C ondersteunt. Deze USB-C naar HDMI hub is Thunderbolt
3 compatibel en biedt plug & play installatie zonder dat stuurprogramma's of software vereist zijn.
Bovendien wordt deze dual-monitor splitter door de USB-C poort gevoed, d.w.z. dat geen externe
voedingskabels noodzakelijk zijn.   

De MSTCDP122HD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com. 
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Sluit een USB-C apparaat dat DP Alt Mode ondersteunt aan op twee
high-resolution schermen op uw werkplek

• Gebruik één scherm voor referentiedata zoals websites, terwijl u op
een ander scherm uw documenten opstelt

• Avoid side-scrolling by spanning across dual monitors
• Edit media across additional displays in any orientation
• Ideal for travel or hot-desking

Eigenschappen

• Maximaliseer uw productiviteit door twee schermen via de MST dual-
monitor adapter op uw computer aan te sluiten

• Sluit uw USB-C computer aan op twee HDMI-schermen zoals
televisies, beeldschermen of projectors

• De USB-C hub ondersteunt Ultra HD resoluties tot 4K
• Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
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Warranty 3 Years

Hardware Audio Ja

AV-ingang USB-C

AV-uitgang HDMI - 1.4

Chipsetcode MegaChips - STDP4320
Parade - PS8402A
VIA/VLI - VL100

Poorten 2

Prestaties Audiospecificaties HDMI - 7.1 Channel Audio

Maximale digitale resoluties 3840x2160 @ 30hz

Maximum Cable Distance To
Display

15.2 m [49.9 ft]

Ondersteunde resoluties
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 (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.

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Connector(en) Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input

Connector B 2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output

Software Besturingssystemen Windows 10, 8.1, 8

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Your USB-C equipped device must support video (DP Alt
Mode) to work with this adapter

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid 50-90%

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 58 mm [2.3 in]

Gewicht product 44 g [1.6 oz]
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Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]

Kabellengte 292.1 mm [11.5 in]

Kleur Zwart

Lengte product 62 mm [2.4 in]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Package Height 32 mm [1.3 in]

Package Length 17.4 cm [6.9 in]

Package Width 14.4 cm [5.7 in]

Verzendgewicht (verpakt) 143 g [5 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - MST hub

1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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