
DisplayPort naar DVI Dual-Link Actieve Converter – USB gevoed

Productcode: DP2DVID

Met de DP2DVID DisplayPort naar DVI-D Dual-Link adapter kunt u uw DisplayPort videobron (pc, 
notebook, MacBook, etc.) aansluiten op een DVI-D-beeldscherm waaronder televisies en Apple Cinema 
HD Display, zodat u zich de kosten kunt besparen voor het moeten upgraden naar een beeldscherm 
met DisplayPort.

Het apparaat zet het signaal actief om, gevoed door een enkele USB-poort, en kan de maximale 
dual-link resoluties tot 2560x1600 weergeven. Gebruik de adapter om uw scherm te dupliceren op een 
andere monitor of om de werkruimte op uw bureaublad uit te breiden.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Bent u op zoek naar een single-link DVI-adapter? Onze DP2DVI ondersteunt een maximale resolutie 
van 1920x1200.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

Toepassingen

• Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen

• Perfect voor schermen van groot formaat die gebruik maken van hoge resoluties via DVI dual-link



• Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw DisplayPort-apparaat

• Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Eigenschappen

• Ondersteunt resoluties tot 2560x1600 met DVI dual-link beeldschermen

• Ondersteunt 1920x1080 met single-link beeldschermen

• Gevoed via een enkele USB 2.0-poort

• DisplayPort-aansluiting met vergrendeling zorgt voor een stevige verbinding

• Te gebruiken op elk DVI-D-scherm waaronder televisies en Apple Cinema HD Display

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

AV-ingang DisplayPort - 1.2

AV-uitgang DVI-D - Dual-Link

Audio Nee

Prestaties

Maximale digitale 
resoluties

2560x1600

Ondersteuning 
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties DVI - No Audio Support

Connector(en)

Connector A 1 - DisplayPort (20-polig)

1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Connector B 1 - DVI-D (19-polig)

Gebruiksomgeving

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

Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid



Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 0.6 in [1.5 cm]

Lengte product 4.1 in [10.5 cm]

Breedte product 2.1 in [54.6 mm]

Hoogte product 0.9 in [2.2 cm]

Gewicht product 1.8 oz [50 g]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 7.4 in [18.8 cm]

Package Width 2.5 in [62.5 mm]

Package Height 6.1 in [15.6 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.7 lb [0.3 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - DisplayPort-naar-DVI-adapter

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


