
DisplayPort till DVI-konverteringskabel - 91 cm - 1920x1200

Produkt ID: DP2DVI2MM3

Denna DisplayPort™ till DVI-D-kabeladapter på 91 cm låter dig ansluta din DisplayPort-utrustade (DP) 
Ultrabook™, bärbara dator eller stationära dator till en DVI-skärm eller -projektor utan att några extra 
adaptrar eller kablar behövs. Den passiva adaptern stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 
(WUXGA), perfekt för högupplösta program.

För den enklaste och diskretaste installationen ansluter denna DP till DVI-D-adapter direkt från din 
DisplayPort-videokälla till DVI-porten på din skärm. Den behöver inte en strömkälla till skillnad från 
vissa konverterardonglar som behöver aktiv ström och separata otympliga videokablar.

Med denna DP till DVI-kabel kan du övervinna gapet mellan gamla och nya tekniker genom att 
konvertera din befintliga DVI-skärm så att den fungerar med din DP-videokälla.

Uppgradera alla delar i din A/V-utrustning som kan vara kostnads- och tidskrävande. Denna 
kostnadseffektiva adapter gör att du slipper kostnaden och bekymret med att köpa en ny skärm, 
genom att se till att din befintliga DVI-skärm fungerar med din DisplayPort-utrustning.

Denna kabeladapter på 91 cm ger en kompakt anslutning som eliminerar överflödighet för att 
garantera en städad och professionell installation. För längre installationer har vi dessutom en DP till 
DVI-kabel på 1,8 m (DP2DVIMM6), så att du kan välja rätt kabellängd för dina behov.

DP2DVI2MM3 täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



Användning

• Anslut en DisplayPort-videokälla direkt till en DVI-D-skärm (digital) utan att behöva använda 
ytterligare adaptrar

• Omvandla en befintlig DVI-skärm och använd den med en ny DisplayPort-kompatibel dator eller som 
sekundär skärm

• Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och 
visningar på mässor

Funktioner

• Minska trasslet med en kompakt kabeladapter på 91 cm

• Slipp uppgraderingar genom att behålla din DVI-skärm

• Slipp problemen med konverterare som behöver extra kablar och strömadaptrar med hjälp av denna 
plug-and-play-kabeladapter

• Stödjer PC-bildupplösningar på upp till 1920 x 1200 och bildupplösning på HDTV är upp till 1080p

• Kabeln är enkel att använda och kräver ingen programvara

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Passiv

AV-ingång DisplayPort - 1.2

AV-utgång DVI-D - Single-Link

Audio Nej

Kontaktplätering Guld

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Maximal digital 
upplösning

1920x1200 / 1080p

Audio-specifikationer DVI - No Audio Support



Medeltid mellan fel 
(MTBF)

2,405,577 timmar

Kontakt(er)

Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts)

Connector B 1 - DVI-D (25-stifts)

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav DP++ (DisplayPort++) port krävs på videokort eller 
videokälla för DVI- och HDMI-genomströmning.

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Förvaringstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Luftfuktighet 20~80% RH

Utseende

Färg Svart

Kabellängd 36.0 in [914 mm]

Produktlängd 36.0 in [91.4 cm]

Produktbredd 1.6 in [4.0 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 0.9 oz [24.4 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 7.4 in [18.8 cm]

Package Width 0.6 in [1.5 cm]

Package Height 8.4 in [21.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.1 oz [60.0 g]

Vad det är i lådan



Ingår i paketet 1 - DisplayPort™ till DVI-kabeladapter - 91 cm

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


