
9,1 m DisplayPort kabel med lås - M/M

Produkt ID: DISPLPORT30L

DISPLPORT30L 9,1 meter DisplayPort®-kabeln stöder en maximal bandbredd på 10,8 Gbps, ger högre 
prestanda än en HDMI® eller Dual Link DVI och stöder nästa generations multimediaapplikationer 
med en maximal upplösning på upp till WQXGA (2560×1600).

Kabeln har låsbara anslutningsdon med stöd för dubbelriktad skärmanslutning och valfritt audiostöd.

Kabeln har en ren koppartråd på 0,14 mm² och är skärmad med aluminium och mylar för att 
eliminera EMI- och RFI-störningar och bevara signalintegritet utan att förlora kvalitet.

Denna 9,1 meter DisplayPort-kabel är både HDCP- och DPCP-kapabel för att garantera att digitalt 
skyddat innehåll visas korrekt på den anslutna skärmen.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Anslut en DisplayPort®-skräm till en PC eller någon annan DisplayPort-källa

Funktioner

• Formgjutna låsanslutningar med dragavlastning



• Framtagen och tillverkad efter DisplayPort®-standarder

• Stödjer DPCP-standard (DisplayPort Content Protection) utöver HDCP

• APPLICATIONS: Ideal for home/offices/boardrooms/conference rooms/classrooms; works with your 
professional workstations with FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 or R5000 graphic cards; Use 
with 1080p/UHD/4K monitors, projector or large display

• SPECS: 30ft (9 m) | Black | DisplayPort v1.0 | DP Latching Male to Male | 26 AWG | PVC cable 
jacket, ABS connector shell | Shield: Al-Mylar foil with Braid | Protocols: MST, GTC | Lifetime Warranty

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 26 AWG (0.404 mm)

Kabellängd 30.0 ft [9.1 m]

Yttre kabeldiameter 0.3 in [8.5 mm]

Produktlängd 30.0 ft [9.2 m]

Produktbredd 0.8 in [2.0 cm]

Produkthöjd 0.4 in [1.1 cm]



Produktvikt 23.6 oz [669.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 13.0 in [33.0 cm]

Package Width 9.9 in [25.2 cm]

Package Height 1.9 in [48.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.5 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 9,1 m DisplayPort® kabel med lås - M/M

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


