
USB 3.0 naar 4K HDMI externe Multi-Monitor
grafische videoadapter – DisplayLink gecertificeerd
– Ultra HD 4K
Product ID: USB32HD4K

Wilt u een 4K Ultra HD-video aan uw computersysteem toevoegen? Nu kunt u genieten van de
beeldkwaliteit van Ultra HD-video, zelfs als uw systeem geen native ondersteuning biedt van 4K
videoweergave.

Door aansluiting van een extra 4K-scherm op uw computer kunt u uw desktop uitbreiden of spiegelen
voor een grotere productiviteit. DisplayLink 4K Plug-and-Display-certificatie garandeert automatische
installatie van stuurprogramma's, zodat u razendsnel kunt genieten van uw Ultra HD-scherm.
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Ultra HD multitasking

Nu kunt u een 4K HDTV, scherm of projector op uw computer aansluiten, zelfs als de videokaart van uw
laptop of desktop geen native ondersteuning biedt van 4K-weergave. Met de USB32HD4K USB-naar-HDMI
4K-adapter kunt u uw primaire scherm uitbreiden of spiegelen op een Ultra HD-scherm of -tv, waardoor u
extra schermruimte krijgt voor het vereenvoudigen van multitasking en het maximaliseren van uw
productiviteit. 

Verbazingwekkende 4K-beeldkwaliteit

Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van een
4K-beeldscherm of -tv; met de USB32HD4K kunt de indrukwekkende beschikbare bandbreedte van een
USB 3.0-verbinding optimaal benutten voor de verbazingwekkende kwaliteit van Ultra HD naar uw 4K-
scherm. Bovendien is de adapter neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een perfecte
accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.
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DisplayLink 4K Plug-and-Display gecertificeerd

Installeren is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u deze DisplayLink Plug and Display gecertificeerde
adapter aansluit op een Windows® 7-, Windows® 8- of Windows® 10-computer met internettoegang,
worden automatisch de meest recente stuurprogramma's voor u gedownload en geïnstalleerd zodat u dit
niet zelf hoeft te doen.

De USB32HD4K wordt gedekt door een 2-jarige
garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

www.startech.com/nl
0800 0230 168



Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Sluit een 4K tv, beeldscherm of projector aan op uw
computersysteem

• Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over
meerdere beeldschermen

• Verhoog de productiviteit door meerdere applicaties op verschillende
schermen uit te voeren; check e-mails op het ene scherm, terwijl u
een document op het andere bewerkt

Eigenschappen

• Voeg Ultra HD 4K video-ondersteuning toe aan uw computersysteem
via een beschikbare USB 3.0-poort

• Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties
tot 4K

• DisplayLink 4K Plug-and-Display gecertificeerd - automatische
installatie en upgrades van stuurprogramma's

• USB 3.0 hostverbinding biedt maximale bandbreedte voor 4K Ultra
HD-weergave

• Inclusief USB-voeding - geen extra voeding vereist
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Warranty 2 Years

Hardware Audio Ja

AV-ingang USB 3.0

AV-uitgang HDMI

Bekabeling HDMI

Chipsetcode DisplayLink - DL-5500

Geheugen 1Gb

Poorten 1

USB pass-through Nee

Prestaties Algemene specificaties This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset.
If you’re connecting this device to a computer along with
additional USB video adapters or docking stations, please
avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.

Audiospecificaties 2-kanaals stereo

Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30Hz

MTBF 43.341 uur

Ondersteunde resoluties Widescreen(16/32 bit):
3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080,
1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600,
640X480

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Connector(en) Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk

Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk

Software Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS™ v55+

Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Only one USB video adapter is supported per computer

This USB video adapter is not intended for graphical
intensive applications, such as gaming

Systeem- en kabelvereisten CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)
RAM: 4 GB of hoger
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Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 167°F)

Vochtigheid <85% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 45 mm [1.8 in]

Gewicht product 65 g [2.3 oz]

Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]

Kabellengte 63.5 mm [2.5 in]

Kleur Zwart

Lengte product 20 cm [7.9 in]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Package Height 41 mm [1.6 in]

Package Length 21.2 cm [8.3 in]

Package Width 14.5 cm [5.7 in]

Verzendgewicht (verpakt) 198 g [7 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0-naar-HDMI externe videokaart

1 - Installatie-cd voor software

1 - Handleiding

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