
0,5 m kort DisplayPort 1.2-kabel med lås M/M - DisplayPort 4k

Produkt ID: DISPL50CM

DISPL50CM DisplayPort 1.2-kabeln på 50 cm med lås ger en säker anslutning mellan dina 
DisplayPort-utrustade enheter och kan ge högre prestanda än HDMI® eller Dual Link DVI.

DP-kabeln stöder höga upplösningar på upp till 4k x 2k (4096x2160) @ 60 Hz med maximalt 
HBR2-bandbredd på 21,6 Gbps. Kabeln stöder även Multi-Stream (MST) för kedjekoppling av flera 
skärmar och ger valfritt audio-stöd.

Den korta DisplayPort-kabeln på 50 cm är perfekt för mobila användningar, som till exempel för att 
ansluta din bärbara dator till en skärm, och är en bärbar lösning som passar perfekt som tillbehör till 
den bärbara datorn.

DISPL50CM täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad pålitlighet och ser till att digitalt 
skyddat innehåll visas korrekt med både HDCP och DPCP.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Anslut en DisplayPort-skärm till en PC eller annan DisplayPort-källa

Funktioner



• Stöd för hög upplösning på upp till 4k x 2k

• Stöd för High Bit Rate 2-bandbredd (HBR2) på upp till 21,6 Gbps

• Bakåtkompatibel med DisplayPort 1.1

• Erbjuder 50 cm i kabellängd

• Designad och tillverkad efter DisplayPort 1.2-standarder

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Antal ledare 19

Kontaktplätering Nickel

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning

Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)

Kontakt(er)

Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts)

Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts)

Utseende

Färg Svart

Kontakttyp Med lås

Tråddimension 28 AWG

Kabellängd 1.6 ft [0.5 m]

Yttre kabeldiameter 0.3 in [7.3 mm]

Produktlängd 19.7 in [50.0 cm]

Produktbredd 0.8 in [2.1 cm]

Produkthöjd 0.5 in [1.3 cm]



Produktvikt 1.9 oz [54.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.8 in [2.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.1 oz [59.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 0.5 m DisplayPort 1.2-kabel med lås

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


