15 m actieve DisplayPort-kabel - DP naar DP M/M
Productcode: DISPL15MA

De DISPL15MA 15 m actieve DisplayPort®-kabel is uitgerust met een ingebouwde actieve
signaalversterker voor een aansluitafstand tot 15 m tussen uw voor DisplayPort geschikte apparaten meer dan twee keer de DisplayPort-aansluitafstand van 4,8 m, zonder signaalverlies.
Deze duurzame, maar toch lichte actieve DP-kabel is gemaakt van een dunnere 0,03 mm² draad, wat
zorgt voor een flexibelere installatie met minder rommel. Daarnaast heeft de kabel een ingebouwd
versterkercircuit dat het DisplayPort-signaal actief versterkt zonder dat externe voeding noodzakelijk
is.
De 15 m lange kabel biedt een bandbreedte van 10,8 Gbps en ondersteunt resoluties tot maximaal
WQXGA (2560×1600) en optionele audio-ondersteuning. De kabel is geschikt voor zowel HDCP als
DPCP, waardoor digitaal beschermde inhoud correct wordt weergegeven.
Deze 15 meter actieve DisplayPort-kabel wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.
<b>NB:</b> Deze kabel is unidirectioneel. Let er daarom op dat de kabel in de juiste richting wordt
geïnstalleerd. Gebruik de etiketten "source (bron)" en "display (scherm)" op de DisplayPort-connectors
om het weergaveapparaat (monitor, projector etc.) en de DisplayPort-bron op de juiste manier op
elkaar aan te sluiten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Sluit een DisplayPort®-scherm aan op een pc of alternatieve DisplayPort-bron, over een lange
afstand en zonder signaalverlies

Eigenschappen
• 1 mannelijke DisplayPort-connector
• 1 vastklikkende mannelijke DisplayPort-connector
• Ingebouwd actief versterkercircuit
• 15 meter lange kabel
• Ondersteunt resoluties tot WQXGA (2560×1600)
• Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
• Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort-standaards
• Dunne, hoogwaardige 0,03 mm² draad

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Aantal geleiders

19

Connectormateriaal

Nikkel

Type kabelmantel

PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming

Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Brandbestendigheid

CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Connector A

DisplayPort (20-polig)

Connector B

DisplayPort (20-polig)

Bedrijfstemperatuur

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Connector(en)

Gebruiksomge
ving

Fysieke
eigenschappen

Kleur

Zwart

Stijl connector

Recht

Draaddikte

32 AWG

Kabellengte

49.2 ft [15 m]

Lengte product

49.2 ft [15 m]

Gewicht product

22.6 oz [641 g]

Verpakkingsaantal

1

Package Length

13.0 in [33 cm]

Package Width

10.0 in [25.5 cm]

Package Height

1.8 in [46 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

23.2 oz [658 g]

Meegeleverd

15 m actieve DisplayPort®-kabel- M/M

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

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

