DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
Productcode: DP2DVI2

Met de DP2DVI2 DisplayPort® naar DVI-videoadapterconverter kunt u een DVI-scherm op
DisplayPort-desktops of laptops aansluiten.
De converter ondersteunt weergaveresoluties van maximaal 1920x1200, waardoor u optimaal kunt
profiteren van de single link DVI-capaciteit. DP2DVI2 is een passieve adapter waarvoor een DP++
poort (DisplayPort++) vereist is. Zo kunnen DVI- en HDMI-signalen ook door de poort geleid worden.
StarTech.com biedt ook de DP2DVIS, een Active DisplayPort-naar-DVI-adapter.
Gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
• Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw DisplayPort-apparaat
• Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen
• DISPLAYPORT NAAR DVI ADAPTER: DisplayPort 1.2 HBR2 naar DVI-D (alleen digitale) single-link
adapter voor de aansluiting van een DVI-beeldscherm/projector | 1920x1200/1080p 60 Hz; HDCP 1.4
| 15 cm vaste kabel | DisplayPort gecertificeerd
• COMPATIBILITEIT: Passieve videoconverter ondersteunt DP++ bronnen waaronder werkstations,
desktops (AMD/Nvidia), laptops, kleine vormfactor computers en docking stations
• SLUIT EEN PRIMAIR OF SECONDAIR SCHERM AAN: Sluit een DVI monitor of projector aan of voeg
een tweede scherm toe aan uw werkstation met behulp van de DP naar DVI adapter | getest met
DVI-kabels tot 7,6 m | EDID & DDC passthrough garanderen compatibiliteit tussen bron en scherm
• VERGRENDELBARE DISPLAYPORT EN SCREW LOCK DVI CONNECTOR: Vergrendelbare DP connector
zorgt voor een goede hostverbinding | ondersteunt DVI screw lock kabel om (per ongeluk) losraken te
voorkomen | compact design
• GEBRUIKSVRIENDELIJK: Voor deze DP naar DVI adapter converter zijn geen software of drivers
nodig | geschikt voor elk besturingssysteem | DisplayPort mannelijke naar DVI vrouwelijke adapter
dongle | connector is DVI-I, hoewel alleen een digitaal signaal (DVI-D) wordt doorgelaten

Hardware
Garantiebeleid

3 Years

Active or Passive
Adapter

Passief

AV-ingang

DisplayPort - 1.2

AV-uitgang

DVI-I (Digital Only) - Single-Link

Audio

Nee

Maximale digitale
resoluties

1920x1200 / 1080p

Ondersteunde
resoluties

1920x1080 (1080p)

Prestaties

1680x1050 (WSXGA+)
1600x1200
1600x900
1440x900
1400x1050 (SXGA+)

1366x768
1360x768
1280x1024
1280x960
1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)
Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties

DVI - No Audio Support

Connector A

1 - DisplayPort (20-polig)

Connector B

1 - DVI-I (29-polig)

Systeem- en
kabelvereisten

DP++ (DisplayPort++) poort vereist op videokaart of
videobron (doorgave van DVI en HDMI dient te worden
ondersteund)

Bedrijfstemperatuur

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Vochtigheid

10% - 85% rel. luchtvochtigheid

Kleur

Zwart

Connector(en)

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Kabellengte

6.0 in [152.4 mm]

Lengte product

10.0 in [25.4 cm]

Breedte product

1.7 in [4.2 cm]

Hoogte product

0.7 in [1.7 cm]

Gewicht product

1.5 oz [43.0 g]

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Package Width

7.9 in [20.0 cm]

Package Height

0.7 in [1.9 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

1.8 oz [52.0 g]

Meegeleverd

1 - DisplayPort naar DVI Converter

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

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

