
USB-C naar DVI adapter - Dual-Link connectiviteit - actieve converter

Productcode: CDP2DVIDP

Met deze USB-C naar DVI adapter kunt u uw USB Type-C  apparaat op elk DVI scherm aansluiten, 
inclusief tv's, Apple Cinema HD Display en andere DVI dual-link monitors.

Met een actieve conversie garandeert deze USB Type-C naar DVI adapter compatibiliteit met DVI 
dual-link monitors en schermen, waardoor u uw DVI scherm niet hoeft te upgraden naar een nieuwer 
model vanwege de compatibiliteit.

Door zijn compacte, lichtgewicht ontwerp vormt deze actieve USB-C naar DVI-I adapter een handig 
reisaccessoire dat u met uw met USB-C uitgeruste computer kunt meenemen en gemakkelijk 
laptoptas of draagtas past. Dankzij het ultramobiele design is deze videoadapter perfect voor BYOD 
(Bring Your Own Device) applicaties op kantoor of onderweg.

Bovendien wordt deze DVI converter gevoed door de USB-C poort van het hostapparaat, zodat geen 
extra kabels of laders nodig zijn.

Deze DVI adapter is geschikt voor full dual-link resoluties tot 2560 x 1600 met de mogelijkheid om uw 
scherm te spiegelen of uw desktop uit te breiden. De USB 3.1 naar DVI adapter kan ook single-link 
schermen ondersteunen met resoluties tot 1920x1080.

Met eenvoudige plug & play connectiviteit biedt deze DVI videoadapter een probleemloze installatie.

De CDP2DVIDP wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



    

 

Toepassingen

• Een praktische aanvulling op een thuiskantoor of vergaderruimte

• Ideaal voor displays bij beurzen en entertainmentcentra

• Perfect voor grote schermen met hoge DVI resoluties

• Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

• DUAL-LINK CONNECTIVITEIT: Ervaar met deze USB Type-C naar DVI-adapter (enkel digitaal) een 
unieke DVI dual-link beeldkwaliteit met ondersteuning voor videoresoluties tot 2560x1600

• BREDE COMPATIBILITEIT: Met deze Dual-Link videoconverter kunt u uw USB Type-C apparaat 
aansluiten op elk DVI-scherm, waaronder televisies, Apple Cinema HD Display en andere DVI dual-link 
monitors

• PLUG AND PLAY INSTALLATIE: De plug-and-play installatie zonder extra software of drivers zorgt 
voor een probleemloze setup van deze USB Type-C naar DVI-I video converter

• UITERST COMPACT: Dankzij de USB-C-poort voeding en het lichtgewicht ontwerp past deze 
DVI-converter gemakkelijk in uw draagtas, waardoor hij ideaal is voor professionals on-the-go

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze USB Type-C naar DVI-adapter werd ontworpen en gemaakt voor 
IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Actief

AV-ingang USB-C

Poorten 1



AV-uitgang DVI-I (Digital Only) - Dual-Link

Audio Nee

Chipsetcode Synaptics VMM2320

Via VL100

Texas Instruments SN75DP139

Prestaties

Maximale digitale 
resoluties

2560 x 1600

Ondersteunde 
resoluties

2560 x 1600 @ 60 Hz

1920 x 1200 @ 60 Hz

1920 X 1080 @144 Hz

1920 X 1080 @ 120 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties DVI - No Audio Support

Connector(en)

Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode

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

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt 
mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen 
werken.

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

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



Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Space grijs

Type behuizing Metal

Kabellengte 6.0 in [15.2 cm]

Lengte product 3.4 in [8.6 cm]

Breedte product 1.8 in [4.5 cm]

Hoogte product 0.5 in [1.3 cm]

Gewicht product 2.3 oz [65.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.6 oz [130.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C naar DVI adapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


