
Kompakt DisplayPort till DVI-adapter - DisplayPort till DVI-D-adapter/videokonverterare 
1080p - DP till DVI-skärm/skärmadapter - DP till DVI-adapter - Låsande DP-kontakt

Produkt ID: DP2DVIADAP

DP2DVIADAP DisplayPort DVI-adaptern från StarTech.com låter dig ansluta en DVI-D-skärm till en 
DisplayPort-videokälla (t.ex. DisplayPort-videokort m.m.) och du slipper kostnaden för att uppgradera 
en skärm med DisplayPort och får en problemfri anslutning till DisplayPort-videokort/signalkälla.

DVI/DisplayPort-adaptern stöder skärmupplösningar på upp till 1920x1200 och låter dig utnyttja 
enkellänkad DVI till fullo.

DP2DVIADAP är en passiv adapter som kräver en DP++-port (DisplayPort++), vilket betyder att även 
DVI och HDMI-signaler kan passera genom porten.    Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis 
livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning

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

• Använd din nya DisplayPort-enhet med din nuvarande DVI-bildskärm

• DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm



Funktioner

• DISPLAYPORT TILL DVI-ADAPTER: DisplayPort 1.2 HBR2 till DVI-I Single Link-adapter (endast digital 
DVI-D) ansluter en DVI-skärm, bildskärm eller projektor | 1920x1200/1080p vid 60 Hz; HDCP 1.3; 
EDID och DDC Pass-through säkerställer kompatibilitet mellan källa och skärm

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

• LITEN FORMFAKTOR: Utan någon ansluten kabel är adaptern perfekt för permanenta installationer i 
styrelserum, ansluter direkt till din DVI-kabel | Används för att ansluta primär eller sekundär skärm | 
Kompakt design gör den enkel att transportera mellan hem och kontor

• STABIL ANSLUTNING: DP-kontakt utan låsning gör den enkel att koppla loss från svåråtkomliga 
platser | Stöder DVI-skruvlåsningskabel för att förhindra att kabeln lossnar eller oavsiktlig 
frånkoppling | Testad med DVI-kablar upp till 7,6 m

• ENKEL ATT ANVÄNDA: Ingen programvara eller drivrutiner krävs, DP till DVI-adapterkonverteraren 
fungerar med alla operativsystem inklusive Windows, Ubuntu och macOS; DisplayPort hane till DVI 
hona adapterdongel | Anslutningen är DVI-I, men endast en digital signal (DVI-D) passerar igenom

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Passiv

AV-ingång DisplayPort - 1.2

AV-utgång DVI-I (Digital Only) - Single-Link

Audio Nej

Prestanda

Maximal digital 
upplösning

1920x1200 / 1080p

Audio-specifikationer DVI - No Audio Support

Kontakt(er)

Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts)

Connector B 1 - DVI-I (29-stifts)

Särskilda 
anmärkningar/krav



System- och kabelkrav DP++ (DisplayPort++)-port behövs från videokort eller 
videokälla för DVI eller HDMI-genomströmning

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 2.5 in [6.3 cm]

Produktbredd 1.6 in [4.0 cm]

Produkthöjd 0.4 in [1.1 cm]

Produktvikt 0.6 oz [18.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [9.0 cm]

Package Height 0.7 in [1.9 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.3 oz [38.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - DisplayPort till DVI-adapter

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


