
USB C till DVI-adapter - Svart - 1920x1200 - USB Type C-videokonverterare för din DVI 
D-skärm/-monitor/-projektor - Uppgraderad version är CDP2DVIEC

Produkt ID: CDP2DVI

Denna USB-C™ till DVI-adapter låter dig sända DVI-video från en enhet med USB Type-C™ som till 
exempel din bärbar MacBook-, ChromeBook™-, Dell XPS™-dator eller iPad Pro 2018. Adaptern 
fungerar med USB-C-enheter som passar en DisplayPort-videosignal och den är dessutom kompatibel 
med Thunderbolt™ 3-portar.

Denna USB Type-C™-videoadapter är väldigt bärbar tack vare dess lilla storlek och lätta design. Den 
är det perfekta tillbehöret för din MacBook eller Chromebook eftersom den enkelt får plats i 
datorväskan vilket är perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Adaptern stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200. Du kommer att förvånas över den 
bildkvalitet som adaptern ger, även när den är ansluten till en DVI-skärm,-projektor eller TV. 
Adaptern utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din USB Type-C-anslutning för att ge alla 
detaljer i fantastisk upplösning.

Med adaptern kan du njuta av mångsidigheten från din bärbara enhets USB-C-port. USB Type-C är en 
vändbar kontakt så det spelar ingen roll hur du kopplar in den, adaptern kommer alltid att fungera.

CDP2DVI har ett svart hölje som passar perfekt med din ChromeBook Pixel och täcks av 
StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.:

• Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video för att fungera med denna adapter.

• Denna adapter är inte kompatibel med Apple Cinema Display.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

 

Användning

• Ta med dig adaptern när du är ute och reser för att ansluta till vilken DVI-skärm eller -projektor som 
helst som du stöter på

• Anslut din BYOD MacBook eller Chromebook till en tilldelad DVI-skärm på jobbet

• Gå in i ett styrelserum med din bärbara USB-C-dator och var redo att hålla din presentation

• Anslut en DVI-skärm till din bärbara USB-C-dator och använd den som en sekundär skärm

Funktioner

• UPPGRADERAD MODELL: CDP2DVIEC USB C- till DVI-adapter finns också tillgänglig. Den ansluter till 
en enda DVI-skärm eller monitor och ger en 30 cm lång ansluten värdkabel för längre räckvidd

• Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten

• Maximal bärbarhet med en liten storlek och en lätt design

• Thunderbolt 3 port-kompatibelt

• Kristallklar bildkvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 1920x1200

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

AV-ingång USB-C

Portar 1

AV-utgång DVI-I (Digital Only) - Single-Link

Chipset-ID Parade - PS171

NXP - PTN5100



Prestanda

Maximal digital 
upplösning

1920x1200

Stödda upplösningar 1024x768

1280x720 (High-definition 720p)

1920x1080 (High-definition 1080p)

1920x1200

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer DVI - No Audio Support

Allmänna 
specifikationer

Note: Some dual-link DVI monitors manufactured prior 
to 2014 may have limited resolutions support when used 
with this adapter

Kontakt(er)

Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge

Connector B 1 - DVI-I (29-stifts)

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Vissa dual-link DVI-skärmar tillverkade innan 2014 kan 
ha begränsad upplösning vid användning med denna 
adapter

Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över 
USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.

Denna adapter är inte kompatibel med Apple Cinema 
Display.

Obs.

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 5~95 % RH (icke-kondenserande)

Utseende



Färg Svart

Kabellängd 5.5 in [140 mm]

Produktlängd 6.4 in [16.2 cm]

Produktbredd 1.5 in [37.0 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.4 cm]

Produktvikt 1.0 oz [28.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.3 oz [36.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-C till DVI-adapter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


