
MULTIPORT TILL HDMI® DIGITAL AV-ADAPTER

Den här smidiga digitala mulitport AV-adaptern gör det 
enkelt att ansluta en bärbar dator eller andra enheter till 
din HDMI-projektor eller bildskärm. Den ena änden av 
adaptern har fyra populära utgångskontakter: USB-C™, 
HDMI, Mini DisplayPort™, och VGA för en bred 
kompatibilitet med många enheter. Den andra änden på 
adaptern har en HDMI-kontakt för inmatning av innehåll 
till din projektor eller bildskärm.

Användningsområden

1. Konferens- och möteslokaler
2. Hörsalar
3. Klassrum
4. Utställningar och konferenscenter

Tekniska specifikationer

• Total längd 3,75 m
• Längd på HDMI-utgångskabeln 2,44 m
• USB-A strömsladd 1,22 m
• Bredd på konvertern 8,3 cm
• Längd på konvertern 8 cm
• 4 x ingångslängd 10 cm

Kompatibilitet

 För HDMI-projektorer/-bildskärmar, enheter som ansluts 
via USB-C™, HDMI, Mini DisplayPort™, eller VGA

Innehåll i förpackningen

• Multiport till HDMI digital AV-adapter
• USB-A strömsladd 1,22 m
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Produktfördelar

•  4 vanliga bildskärmskontakter på en enda adapter stödjer USB-C, HDMI, Mini DisplayPort™,  
och VGA för anslutning till en HDMI-bildskärm/-projektor

•  Eliminerar behovet för enskilda adaptrar som tappas bort och glöms bort samt minimerar 
mötesavbrott och IT-kostnader 

•  Magnetiska kabelhuvuden förblir organiserade
•  Ingen programvara krävs, vilket ger simplicitet och säker användning av maskinvaran
•  Stödjer videoupplösningar på upp till Ultra-HD 4K och är bakåtkompatibel för lägre upplösningar
•  Stödjer ljud för alla ljudaktiverade ingångar (VGA stödjer inte ljud)
•  USB-A-kontakten matar ström till adaptern för korrekt funktion

CONNECTIVITY-familjen från Belkin

Dessa smidiga lösningar gör det enkelt att dela innehåll mellan enheter, ansluta flera komponenter för 
att förbättra produktiviteten, och ansluta människor till sakerna de älskar på ett säkert sätt

Egenskaper för Belkin CONNECTIVITY – audio/video

•  Utvecklad för kompatibilitet med branschledande protokoll  
(till exempel Dolby Vision™, HDR 10, HDMI, DisplayPort)

•  Stöd för hög upplösning 
•  Bibehåller anslutning med hög hastighet för smidig bildvisning
•  Enkel anslutning via plug-and-play
•  Tålig konstruktion

 Skillnaden hos Belkin

•  Pionjär inom teknik och innovation i 35 år
•  Fyra vanliga bildskärmskontakter på en enda adapter
•  Magnetiska kabelhuvuden håller AV-installationerna organiserade
•  Stödjer ljud för en förbättrad AV-upplevelse
•   Stödjer Ultra-HD 4K och är bakåtkompatibel för lägre upplösningar
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