1,8 m DisplayPort till DVI-kabel - 1920x1200 - M/M
Produkt ID: DP2DVIMM6

Med DisplayPort till DVI-kabeln kan du ansluta din DP-kompatibla enhet till en DVI-bildskärm, TV eller
projektor med bara en kabel, vilket ger en bekväm anslutning utan sladdhärvor.
DP till DVI-kabeln erbjuder videoöverföring med hög bandbredd, har stöd för bildskärmsupplösningar
upp till 1920x1200 eller HDTV-upplösningar upp till 1080p. Kabeladaptern drar nytta av alla fördelar
med din DVI-kompatibla bildskärm samtidigt som den utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i
din DisplayPort-anslutning för att leverera alla detaljer i fantastisk HD-upplösning.
Med en längd på 1,8 m ger denna DVI-kabeladapter en direkt anslutning som eliminerar överflödiga
adaptrar och kablar för att garantera en städad och professionell installation. Dessutom är kabeln lätt
att använda och inga extra program eller drivrutiner behövs - en äkta plug-and-play-installation.
Denna DisplayPort till DVI-kabel gör din DP-dator helt kompatibel med befintliga DVI-bildskärmar eller
-skärmar i hemmet eller på kontoret. Du kan antingen använda kabeln för att ansluta till en
DVI-skärm eller för att lägga till ytterligare en bildskärm till din arbetsplatsdator för att öka din
produktivitet.
DP2DVIMM6 täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Obs.: Detta är en passiv kabeladapter som kräver en DP++-port (DisplayPort++), vilket betyder att
även DVI och HDMI-signaler kan passera genom porten.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Anslut din DVI-bildskärm till en DisplayPort-utrustad enhet med en enda kabel
• Anslut extra skärmar till ditt datorsystem

Funktioner
• Slipp sladdhärvor med en DisplayPort till DVI-adapter och kabel i ett
• Öka din produktivitet genom att ansluta en sekundär bildskärm till din arbetsplatsdator
• Upplev kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p
• Problemfri installation plug-and-play-funktion

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

Maximal kabellängd

6.0 ft [1.8 m]

Maximal digital
upplösning

1920x1200 / 1080p

Audio-specifikationer

DVI - No Audio Support

Connector A

DisplayPort (20-stifts)

Connector B

DVI-D (25-stifts)

Prestanda

Kontakt(er)

Särskilda
anmärkningar/

krav
Obs.

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

Färg

Svart

Kabellängd

6.0 ft [1.8 m]

Produktlängd

6.0 ft [1.8 m]

Produktbredd

0.0 in [0 mm]

Produkthöjd

0.0 in [0 mm]

Produktvikt

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]

Fraktvikt
(förpackning)

5.6 oz [159 g]

Ingår i paketet

DisplayPort till DVI-kabel

Utseende

Förpackning

Vad det är i
lådan

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

