
3-Port DisplayPort MST hubb - DP 1.4
Product ID: MST14DP123DP

Denna 3-port DisplayPort MST hubb låter dig skapa en högpresterande arbetsstation genom
att ansluta tre DisplayPort bildskärmar till din DisplayPort enhet, som hjälper till att öka och maximera din
produktivitet. Multimotor splittern stödjer High Dynamic Range (HDR) och ger skarpare bilder med
förbättrad video. 

Enastående bildkvalitet 

Denna DP 1.4 MST-hubb ger fyra gånger upplösningen på 4K och fantastisk kvalitet på UHD vid
upplösningar på upp till 7680×4320 vid 30Hz på en enda bildskärm och stöder flerskärms applikationer
med lägre upplösningar och uppdateringsfrekvens, vilket möjliggör en dynamisk arbetsmiljö oavsett om
du är på kontoret, hemma eller ute och reser.  
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Skärm 1 Skärm 2 Skärm 3

8K (7680 x 4320) vid 30Hz X X

5K (5120 x 2880) vid 60Hz 1080p (1920 x 1080) vid 30Hz X

4K (3840 x 2160) vid 60Hz 4K (3840 x 2160) vid 30Hz 4K (3840 x 2160) vid 30Hz

2K (2560 x 1600) vid 60Hz 2K (2560 x 1600) vid 60Hz 2K (2560 x 1600) vid 60Hz

1080p (1920 x 1080) vid 60Hz 1080p (1920 x 1080) vid 60Hz 1080p (1920 x 1080) vid 60Hz

Både din källa och destination måste stödja DisplayPort 1.4 för att uppnå maximal upplösning (8K 30Hz). 

Lägre upplösningar och uppdateringsfrekvenser kan också stödjas.

 

Gör fler saker samtidigt på ett lättare sätt

Denna DisplayPort till 3x DisplayPort MST hubb gör att du kan seriekoppla tre bildskärmar till
din DP dator, vilket gör det enklare att göra flera saker samtidigt. Med denna video-splitter för flera
skärmar kan du spegla din skärm på flera bildskärmar, strömma oberoende innehåll till varje
bildskärm eller förlänga din skärm för att skapa en videoväggseffekt.  
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Problemfri installation

Multiströmningstransport erbjuder en problemfri installation tack vare inbyggt stöd för alla Windows-
enheter. Det erbjuder plug-and-play-installation utan drivrutiner eller programvara. Dessutom
är DisplayPort MST hubben bus-strömförsedd (med den medföljande mikro-USB-kabeln), skapar en
ultraportabellösning för affärs- och IT-proffs. 

MST14DP123DP täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Strömma eller utöka skrivbordet med ytterligare tre UHD-
bildskärmar, TV-apparater eller projektorer

• Visa skarp digital skyltning med en panoramavideovägg
• Skapa iögonfallande bilder för fotografi och videografi
• Strömma högupplöst, levande innehåll på flera bildskärmar

Funktioner

• Maximera din produktivitet genom att ansluta upp till tre oberoende
DisplayPort-bildskärmar till din dator med hjälp av denna Multi-
Stream Transport (MST) hubb

• Enastående bildkvalitet med stöd för UHD-videoupplösningar på upp
till 8K på en enda bildskärm eller 4K på alla tre bildskärmar

• Optimera din visuella upplevelse med nästa generations
bildskärmsteknik

• Har stöd för HDR för utökat kontrastförhållande och korrekta färger
• Erbjuder en lösning för flera skärmar som är mer kostnadseffektiv än

traditionella datordockningsstationer
• MST-tekniken använder ditt befintliga grafikkort för att minimera

användningen av systemresurser
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Warranty 3 Years

Hårdvara Active or Passive Adapter Aktiv

Audio Ja

AV-ingång DisplayPort - 1.4

AV-utgång DisplayPort - 1.4

Chipset-ID Synaptics VMM5330

Portar 3

Prestanda Audio-specifikationer DisplayPort - 7.1 Channel Audio

Stöd för widescreen Ja

Stödda upplösningar DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz

Video Revision DisplayPort 1.4

Kontakt(er) Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane Input

Connector B 3 - DisplayPort (20 pin) Female Hona Output

Mjukvara OS-kompatibilitet Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7 (32/64)

Ström Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Luftfuktighet 5 % till 90 % RH icke-kondenserande

Utseende Färg Gray and Black

Kabinettyp Av plast

Produktbredd 105.000

Produkthöjd 14.000

Produktlängd 43.000

Produktvikt 53.000

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 107.000

Package Height 30.000

Package Length 170.000

Package Width 142.000

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - DisplayPort MST-hubb

1 - Micro-USB-strömkabel
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Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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