5 m lange DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k
Productcode: DISPL5M

De DISPL5M DisplayPort™ 1.2 kabel met sluitingen zorgt voor een veilige verbinding tussen uw
DisplayPort-apparaten en biedt een aansluitafstand van max. 5 meter tussen uw bronapparaat en
scherm.
Met DP-kabel biedt een hogere prestatie dan zowel een HDMI® of Dual Link DVI en ondersteunt
resoluties tot maar liefst 4k x 2k (4096 x 2160) bij 60 Hz en een maximale HBR2-bandbreedte van
21,6 Gbps. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream (MST) voor het aansluiten van meerdere schermen
via een daisy chain en biedt optionele audio-ondersteuning.
De DISPL5M DisplayPort-kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor
gegarandeerde betrouwbaarheid en zorgt dat digitaal beschermde content goed wordt weergegeven,
met zowel HDCP als DPCP.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Sluit een DisplayPort-scherm aan op een pc of andere DisplayPort-bron

Eigenschappen
• Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k
• Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps

• Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1
• Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
• Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
• Gegoten vergrendelbare connectoren met trekontlasting

Hardware
Garantiebeleid

Lifetime

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)

Kleur

Zwart

Stijl connector

Vergrendelbaar

Draaddikte

28 AWG

Kabellengte

16.4 ft [5 m]

Buitendiameter kabel

0.3 in [7.3 mm]

Lengte product

16.4 ft [5.0 m]

Breedte product

0.8 in [20.5 mm]

Hoogte product

0.4 in [10.8 mm]

Gewicht product

13.2 oz [374.0 g]

Connector(en)

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie
Verpakkingsaantal

1

Package Length

13.0 in [33.0 cm]

Package Width

9.9 in [25.2 cm]

Package Height

1.7 in [43.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

13.4 oz [379.0 g]

Meegeleverd

5m lange vergrendelbare Displayport-kabel

Wat wordt er
meegeleverd

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

