1,80 m DisplayPort naar DVI Video Converter Kabel - M/M
Productcode: DP2DVIMM6

Met deze DisplayPort naar DVI kabel kunt u uw met DP uitgerust apparaten aansluiten op een DVI
scherm, tv of projector met slechts één kabel, voor een handige en keurige aansluiting.
Deze DP naar DVI kabel biedt video-overdracht met een hoge bandbreedte en ondersteunt
schermresoluties tot 1920x1200 of HDTV resoluties tot 1080p. De adapterkabel profiteert volledig van
uw voor-DVI-geschikt scherm en benut de videomogelijkheden die in uw DisplayPort aansluiting zijn
geïntegreerd — zodat elk detail met verbazingwekkende high-definition kan worden weergegeven.
Deze 1,8 m lang DVI adapterkabel biedt een directe aansluiting die een overvloed aan adapters en
kabels elimineert; voor een nette, professionele installatie. Ook is de kabel gebruiksvriendelijk en
heeft geen extra software of stuurprogramma's nodig, terwijl plug & play installatie wordt
ondersteund.
Met deze DisplayPort naar DVI kabel is uw DP computer volledig compatibel met bestaande DVI
schermen of schermen bij u thuis of op kantoor. U kunt de kabel gebruiken om een DVI scherm aan te
sluiten of een extra scherm aan uw werkstation toe te voegen, om uw productiviteit te verhogen.
De DP2DVIMM6 heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van
StarTech.com.
NB: Dit is een passieve adapterkabel waarvoor een DP++ poort (DisplayPort++) vereist is. Zo kunnen
DVI- en HDMI-signalen ook door de poort geleid worden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Blijf uw bestaande DVI-beeldscherm gebruiken met onze DisplayPort-naar-DVI video converter
kabels
• Sluit uw DVI scherm aan op een DisplayPort uitgerust apparaat met één kabel

Eigenschappen
• Gemakkelijk in gebruik, geen software nodig
• Verminder warboel aan kabels met een DisplayPort naar DVI adapter en kabel in één
• Geniet van haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning voor high-definition videoresoluties tot
1920x1200 of 1080p
• Probleemloze instelling met plug & play installatie

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

6.0 ft [1.8 m]

Maximale digitale
resoluties

1920x1200 / 1080p

Audiospecificaties

DVI - No Audio Support

Connector A

DisplayPort (20-polig)

Connector B

DVI-D (25-polig)

Prestaties

Connector(en)

Speciale
opmerkingen /
vereisten
Notitie

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

Kleur

Zwart

Kabellengte

6.0 ft [1.8 m]

Lengte product

6.0 ft [1.8 m]

Breedte product

0.0 in [0 mm]

Hoogte product

0.0 in [0 mm]

Gewicht product

5.3 oz [150 g]

Package Length

8.7 in [22 cm]

Package Width

7.9 in [20 cm]

Package Height

0.8 in [20 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

5.6 oz [159 g]

Meegeleverd

DisplayPort naar DVI Kabel

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

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

