
 

 

Mini DisplayPort Çok Portlu 4’ü 1 
arada A/V Kablo Dönüştürücü 

 

Kullanıcı Kılavuzu 
DA-70465 

 

Giriş: 

Bu çoklu bağlantı noktalı A/V kablo adaptörü, seyahatlerde kullanım için 
idealdir. Her ekranı kolayca bağlayabilmek için seyahat halindeyken bu 
adaptörü yanınıza alın. Dört (4) farklı adaptör taşımak yerine bu mDP 
adaptörü, HDMI, DP, DVI ve VGA çıkışlarına sahiptir, bu sayede mDP 
çıkışlı dizüstü bilgisayarınızı/taşınabilir bilgisayarınızı konferans, eğitim ve 
toplantı salonlarında istediğiniz modern ekrana bağlayabilirsiniz.



Özellik: 

 VESA DisplayPort Standart Version 1.2 ile uyumlu. 
 Çıkış, HDMI 2.0 özelliği ve 4k2k@60 Hz’ye kadar görüntü 

çözünürlüğü ile uyumlu 
 Çıkış, VGA özelliği ve 1080P@60 Hz’ye kadar görüntü çözünürlüğü 

ile uyumlu 
 Çıkış, DP 1.2 özelliği ve 4k2k@60 Hz’ye kadar görüntü 

çözünürlüğü ile uyumlu 
 Çıkış, DVI özelliği ve 1080P@60 Hz’ye kadar görüntü çözünürlüğü 

ile uyumlu. 
 
 

Önemli Özellikler: 

 Mini DP - HDMI/VGA/DVI/DP dönüştürücü, MacBook, MacBook Pro, 
iMac, MacBook Air, Mac Mini veya DP (thunderbolt uyumlu) porta 
sahip diğer cihazlarla kullanılabilir. (Not: Bu adaptörün DVI çıkışı 
DVI-D Standardındadır) 

 4’ü 1 arada Mini DP - HDMI/VGA/DVI/DP dönüştürücü, mini-dp 
portu bulunan cihazlarınızı HDMI/VGA/DVI/DP girişi bulunan yüksek 
çözünürlüklü bir monitöre, projektöre veya LCD ekrana bağlamanızı 
sağlar. 

 Tüm dört çıkış portu (HDMI/VGA/DVI/DP), aynı anda çalışmaz, çıkış 
portları ayrı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve ekstra bir 
HDMI/VGA/DVI/DP uzatma kablosu gereklidir. 

 Takılan veya çıkarılan ekranı otomatik olarak algılar ve Mini Display 
Port kaynağından güç alır. 

 

Desteklenen İşletim Sistemleri: 

 Windows 
 Mac 
 Chrome 



Ayrıntılı Görünüm: 

 

 

Bağlantı talimatları: 

 

HDMI  
(4K@60 Hz) 

Monitör Monitör 

DVI Kablo 
(1080P) 

VGA 
(1080P) 

DP (4K@60 Hz) 
Monitör Monitör 

MDP 

NB 



Paket İçeriği: 

 Ana birim: 4’ü 1 Arada Mini DP - HDMI/VGA/DVI/DP dönüştürücü x 1 
 Adet kılavuz x 1 

 

Ürüne Genel Bakış: 

 Boyut:    U87,00, G52,30, Y17 mm 
 Ağırlık:    0,055 Kg 
 Kablo uzunluğu:  150 mm (SR’den girişe) 
 
 

Not:  

 Sadece Mini DisplayPort’tan gelen sinyali HDMI/VGA/DP/DVI’ya 
dönüştürebilir. Çift yönlü adaptör değildir. 

 Aynı anda çalışan birden fazla çıkışı desteklemez. 
 Lütfen kaynağının 4K x 2K olduğunu ve TV veya Görüntü aygıtının 4K 

x 2K çözünürlüğünü desteklediğinizden emin olun, bu durumda 4K x 
2K görüntü alabilirsiniz aksi durumda sadece standart görüntü  
(4K çözünürlük değil) alabilirsiniz. 

 


