
SlimPort® / MyDP-naar-VGA-videoconverter – Micro USB-naar-VGA-adapter voor HP ChromeBook 11 –
1080p

StarTech ID: SLMPT2VGA

Met de SLMPT2VGA Micro USB (SlimPort) naar VGA-adapter kunt uw SlimPort / MyDP-laptop of -smartphone
op elke VGA-tv, -scherm of -projector aansluiten. Perfect als uitbreiding van de werkruimte of voor het bekijken
van inhoud van uw HP Chromebook 11 laptop, LG Optimus G Pro of G2 smartphone op een groter scherm,
biedt de adapter een eenvoudige manier om uw productiviteit te verhogen of uw scherm met een groep te delen.

De SlimPort-naar-VGA-adapter ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 bij 60 frames per seconde, waardoor
u video-inhoud met hoge resolutie op uw scherm kunt bekijken zonder de videokwaliteit bij games of video's te
moeten opofferen. U kunt ook de 3,5 mm audio jack van uw bronapparaat gebruiken om stereo audio op uw
luidsprekers weer te geven; daarvoor hoeft u alleen een 3,5 mm audiokabel van uw bronapparaat op uw
weergaveapparaat of luidsprekersysteem aan te sluiten.

Daarnaast heeft deze compacte, lichte adapter een Micro USB-poort aan de zijkant, waardoor u tegelijkertijd uw
mobiele apparaat kunt opladen en inhoud op een extra scherm kunt weergeven. Deze adapter is dus een
gemakkelijke en zeer mobiele accessoire voor het aansluiten van uw SlimPort/MyDP-apparaat op een groter
scherm, zelfs als u onderweg bent. 

De SlimPort-adapter is bedoeld voor de weergaven van door gebruikers gemaakte inhoud zoals presentaties,
documenten en werkbladen op een VGA-projector of -scherm. HDCP-versleutelde inhoud wordt niet
weergegeven en bepaalde apparaten verzenden HDCP voor alle inhoud waardoor deze adapter niet geschikt is
voor dergelijke apparaten. 

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
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Toepassingen

Sluit een SlimPort / MyDP-apparaat zoals een HP Chromebook of LG Optimus G Pro & LG G2 aan op
een tv, scherm of projector via VGA
Geeft video-inhoud zoals een presentatie vanaf uw SlimPort-smartphone of -computer weer op een VGA-
projector
Deel foto's of video vanaf uw SlimPort-apparaat op uw VGA-thuisbioscoopsysteem

Eigenschappen

Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200 bij 60 f/sec
Ondersteunt het gelijktijdig laden als een Micro USB-oplaadkabel op het mobiele apparaat is aangesloten
Compacte en lichte uitvoering
Ondersteunt HP Chromebook 11 en LG Optimus G Pro & LG G2 smartphones

Technische specificaties

Warranty 2 Years
Convertertype Mobile Converter
Audio Nee
Chipsetcode Analogix 7732
Type connector(en) 1 - USB Micro-B (5 pin) Female
Connector A 1 - Slimport®/MyDP (5 pin; USB Micro B) Male
Connector B 1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Maximale kabellengte 500 mm [19.7 in]
Maximale analoge resoluties 1920 x 1200
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Notitie HDCP-versleutelde inhoud wordt niet weergegeven
Lengte product 40 mm [1.6 in]
Breedte product 26 mm [1 in]
Hoogte product 10 mm [0.4 in]
Gewicht product 18 g [0.6 oz]
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Verzendgewicht (verpakt) 40 g [1.4 oz]
Meegeleverd 1 - SlimPort-naar-VGA-adapter
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Certificaties, rapporten en compatibiliteit
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