
 

 

Mini DisplayPort MultiPoort 4-in-1 
A/V-kabelomvormer 

 

Handleiding 
DA-70465 

 

Inleiding: 

Deze Multiport A/V-kabeladapter is geschikt voor gebruik tijdens het 
reizen. Neem onderweg de adapter mee om vrijwel elk scherm aan te 
sluiten. In plaats van vier (4) verschillende adapters bij de hand te 
hebben, biedt deze mDP-adapter HDMI-, DP-, DVI- en VGA-uitgangen, 
zodat u uw notebook/laptop met mDP-uitgang op elk modern scherm in 
een conferentie of opleidings- of vergaderruimte kunt aansluiten.



Specificaties: 

 Compliant met VESA DisplayPort Standaard Versie 1.2. 
 Uitgang compliant met HDMI 2.0 specificaties, videoresolutie tot 

4k2k@60Hz 
 Uitgang compliant met VGA specificaties, videoresolutie tot 

1080P@60Hz 
 Uitgang compliant met DP 1.2 specificaties, videoresolutie tot 

4k2k@60Hz 
 Uitgang compliant met DVI specificaties, videoresolutie tot 

1080P@60Hz. 
 
 

Belangrijkste kenmerken: 

 De Mini DP naar HDMI/VGA/DVI/DP omvormer kan worden gebruikt 
met MacBook, MacBook Pro, iMac, MacBook Air, Mac Mini en 
andere apparaten voorzien van een mini DP-poort 
(thunderbolt-compatibel). (Opmerking: de DVI-uitgang van deze 
adapter is DVI-D Standaard) 

 U kunt met de 4-in-1 Mini DP naar HDMI/VGA/DVI/DP omvormer 
uw apparaten voorzien van een Mini DP-poort aansluiten op een 
monitor met hoge definitie, projector of LCD met 
HDMI/VGA/DVI/DP-aansluiting. 

 Alle vier uitgangspoorten (HDMI/VGA/DVI/DP) kunnen niet 
gelijkertijd werkzaam zijn; de uitgangspoorten zijn ontworpen voor 
afzonderlijk gebruik, en een extra HDMI/VGA/DVI/DP-verlengkabel 
is vereist. 

 Automatische detectie van de display door aan te sluiten en los te 
koppelen, van stroom voorzien door de Mini DisplayPort bron. 

 

Ondersteunde besturingssystemen: 

 Windows 
 Mac 
 Chrome 



Detailoverzicht: 

 

 

Verbindingsinstructie: 

 

HDMI 
(4K@60Hz) 

Beeldscher Beeldscher

DVI-kabel 
(1080P) 

VGA 
(1080P) 

DP (4K@60Hz) 
Beeldscher Beeldscher

MDP 

Lap- 
top 



Leveringsomvang: 

 Hoofdeenheid:  
4-in-1 Mini DP naar HDMI/VGA/DVI/DP-omvormer x 1 

 Handleiding x 1 

 

Productoverzicht: 

 Afmetingen:   L87,00, B52,30, H17 mm 
 Gewicht:   0,055 Kg 
 Kabellengte:  150 mm (SR naar stekker) 
 
 

Opmerking:  

 Kan alleen signalen converteren van Mini DisplayPort naar 
HDMI/VGA/DP/DVI. Dit is geen bidirectionele adapter. 

 Het ondersteunt niet meer dan één uitgang gelijkertijd in gebruik. 
 Zorg er a.u.b. voor dat de bron 4K x 2K is en de tv of het 

weergave-apparaat de resolutie 4K x 2K ondersteunt, zodat u het 4K 
x 2K beeld kunt krijgen, anders zult u het standaard beeld krijgen 
(geen 4K resultaat). 

 


