
3 m DisplayPort till DVI-kabel - DisplayPort till DVI-kabeladapter 1080p video - 
DisplayPort till DVI-D kabel Single Link - DP till DVI-skärmkabel - DP 1.2 till 
DVI-konverterare

Produkt ID: DP2DVIMM10

DP2DVIMM10 DisplayPort till DVI (M/M) videokonverterarekabeln gör det möjligt att koppla en 
DVI-kompatibel skärm till en DisplayPort videokort/-källa med en enda kabel. Kabeln kan kopplas på 3 
meters avstånd och har en DVI-hankontakt och en DisplayPort-hankontakt.

DisplayPort/DVI-videokonverterarkabeln stödjer stora bandbreddsvideoöverföringar. Den visar enkelt 
upp upplösningar upp till 1920 x 1200 eller HDTV-upplösningar på upp till 1080p vilket gör det möjligt 
att dra full nytta av din DVI-kompatibla skärm samtidigt som du använder en modern 
DisplayPort-videokälla.

DP2DVIMM10 är en passiv adapter som kräver en DP++ port (DisplayPort++). Det betyder att 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

• Behåll din nuvarande DVI-skärm med våra DisplayPort till DVI-video-konverterarkablar



• DisplayPort till DVI-kabeln gör det möjligt att ansluta till vilken digital DVI-D-skärm som helst utan 
några problem

Funktioner

• DISPLAYPORT TILL DVI-KABEL: 3 m DisplayPort 1.2 (HBR2) till DVI-D single link-kabel ansluter en 
DVI-skärm, bildskärm eller projektor och stöder 1920x1200 eller 1080p vid 60 Hz; HDCP 1.3 | EDID 
Pass-through garanterar kompatibilitet mellan källa och skärm

• KOMPATIBILITET: Passiv videokonverterare stöder DP++-källor inklusive arbetsstationer, stationära 
datorer (AMD/Nvidia), bärbara datorer, datorer med liten formfaktor och dockningsstationer; 3 m 
längd stöder längre avstånd än traditionell DVI-kabel

• INTEGRERAD DISPLAYKABEL: DisplayPort till DVI-kabeladaptern har en tunn/flexibel utformning 
med adapterchip inbyggt i DVI-kontakten, minskar röran och ger en elegant installation på kontoret, 
styrelserummet eller hemmakontoret

• STABIL ANSLUTNING: DP-kontakt utan låsning gör den enkel att koppla loss från svåråtkomliga 
platser, chip inbyggt i DVI-kontakten minimerar signalförlust | Stöder DVI-skruvlåsningskabel för att 
förhindra att kabeln lossnar eller oavsiktlig frånkoppling

• ENKEL ATT ANVÄNDA: Ingen programvara eller drivrutiner krävs, DP till DVI-kabeln fungerar med 
alla operativsystem inklusive Windows, Ubuntu och macOS; DisplayPort hane till DVI hane

Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Passiv

AV-ingång DisplayPort - 1.2

AV-utgång DVI-D - Single-Link

Audio Nej

Kontaktplätering Nickel

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Maximal kabellängd 10.0 ft [3.0 m]

Maximal digital 
upplösning

1920x1200 / 1080p

Audio-specifikationer DVI - No Audio Support



Kontakt(er)

Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts)

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

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Kräver DP++ (DisplayPort++) port från videokort eller 
videokälla.

Utseende

Färg Svart

Kabellängd 10.0 ft [3.0 m]

Produktlängd 10.0 ft [3.0 m]

Produktbredd 1.6 in [4.0 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 8.7 oz [246.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 13.0 in [33.0 cm]

Package Width 10.0 in [25.5 cm]

Package Height 0.6 in [1.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 9.5 oz [269.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 3 m DisplayPort till DVI-videoadapterkabel - M/M

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


