1,8 m DisplayPort till DVI-kabel – M/M
Produkt ID: DP2DVI2MM6
DP2DVI2MM6 1,8 m lång DisplayPort® till DVI-adapterkabel gör att du kan ansluta en DVI-display
eller -projektor till en DisplayPort-videokort/-källa. Ger ett anslutningsavstånd på 1,8 m. Kabeln har
DVI- och DisplayPort-hankontakter, vilket gör att du kan göra en direktanslutning mellan videokort
och skärm, istället för att behöva använda en adapter med separat kabel.
DisplayPort till DVI-kabeln är en smidig, kostnadseffektiv lösning som gör att du kan utnyttja din
DVI-skärm till fullo utan kostnader för att uppgradera till en DisplayPort-skärm. Kabeln har hög
kvalitet och bandbreddsstöd för videoupplösningar upp till 1920x1200 eller HDTV-upplösningar upp till
1080p.
DP2DVI2MM6 är en passiv adapter som kräver en DP++ port (DisplayPort++). Det betyder att även
DVI- och HDMI-signaler kan gå igenom porten.Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis
livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Omvandla en befintlig DVI-skärm och använd den med en ny DisplayPort-kompatibel dator eller som
sekundär skärm
• Anslut en DisplayPort-videokälla direkt till en DVI-D-skärm (digital) utan att behöva använda
ytterligare adaptrar
• Den är perfekt för digitala underhållningscentra, hemmakontor, konferensrum för företag och
visningar på mässor

Funktioner
• Allt-i-1-kabeldesign
• Stödjer upplösningar upp till 1920x1200 (WUXGA) och HDTV-upplösningar upp till 1080p
• Ingen programvara eller extra drivrutiner behövs
• Låsbar DisplayPort-anslutningsport

Hårdvara
Garantipolicy

3 Years

Active or Passive

Passiv

Adapter
AV-ingång

DisplayPort - 1.2

AV-utgång

DVI-D - Single-Link

Audio

Nej

Kontaktplätering

Guld

Kabelmanteltyp

PVC - Polyvinyl Chloride

Maximal digital
upplösning

1920x1200 / 1080p

Audio-specifikationer

DVI - No Audio Support

Connector A

DisplayPort (20-stifts)

Connector B

DVI-D (25-stifts)

Obs.

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

Drifttemperatur

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Förvaringstemperatur

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Luftfuktighet

20~80% RH

Färg

Svart

Kabellängd

6.0 ft [1.8 m]

Produktlängd

6.0 ft [1.8 m]

Produktbredd

1.6 in [40.0 mm]

Produkthöjd

0.6 in [15.0 mm]

Prestanda

Kontakt(er)

Särskilda
anmärkningar/
krav

Miljö

Utseende

Produktvikt

5.0 oz [143.0 g]

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Package Width

7.9 in [20.0 cm]

Package Height

1.2 in [31.0 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

5.4 oz [152.0 g]

Ingår i paketet

1,8 m DisplayPort till DVI-kabel – M/M

Förpackning

Vad det är i
lådan

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

