3 m DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter Kabel - M/M
Productcode: DP2DVIMM10

Met de DP2DVIMM10 DisplayPort naar DVI (M-M) Video Converter Kabel kunt u een DVI-beeldscherm
aansluiten op een DisplayPort-videokaart/-bron met behulp van een enkele kabel. De kabel legt een
verbinding over een afstand van 3 m en is voorzien van een DVI-aansluiting (mannetje) en een
DisplayPort-aansluiting (mannetje).
De DisplayPort/DVI video converter kabel ondersteunt videosignalen met hoge bandbreedte en
ondersteunt monitorresoluties tot 1920x1200 of HDTV-resoluties tot 1080p – zo kunt u optimaal
gebruik maken van uw DVI-scherm, aangesloten op een moderne DisplayPort-videobron.
DP2DVIMM10 is een passieve adapterkabel die een DP++ poort nodig heeft (DisplayPort++), wat
betekent dat er via de poort ook DVI en HDMI-signalen kunnen worden doorgegeven.
Met 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• De DisplayPort naar DVI kabel zorgt voor een gemakkelijke en probleemloze aansluiting op een
DVI-D (digitaal) beeldscherm
• Blijf uw bestaande DVI-beeldscherm gebruiken met onze DisplayPort-naar-DVI video-converter
kabels

Eigenschappen

• Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
• Ondersteuning voor PC-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p

Hardware
Garantiebeleid

3 Years

Active or Passive
Adapter

Passief

AV-ingang

DisplayPort - 1.2

AV-uitgang

DVI-D - Single-Link

Audio

Nee

Connectormateriaal

Nikkel

Type kabelmantel

PVC - Polyvinyl Chloride

Maximale kabellengte

10.0 ft [3.0 m]

Maximale digitale
resoluties

1920x1200 / 1080p

Audiospecificaties

DVI - No Audio Support

Connector A

DisplayPort (20-polig)

Connector B

DVI-D (25-polig)

Notitie

DP++ (DisplayPort++) poort op videokaart of videobron
vereist.

Kleur

Zwart

Kabellengte

10.0 ft [3.0 m]

Prestaties

Connector(en)

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Fysieke
eigenschappen

Lengte product

10.0 ft [3.0 m]

Breedte product

0.0 in [0 mm]

Hoogte product

0.0 in [0 mm]

Gewicht product

8.7 oz [246 g]

Package Length

13.0 in [33 cm]

Package Width

10.0 in [25.5 cm]

Package Height

0.6 in [14 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

9.5 oz [269 g]

Meegeleverd

3 m DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter Kabel M/M

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

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

